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 ملخص تنفيذي

  

، حيث 2008ام شهد العراق تحسناً في األوضاع األمنية العامة خالل النصف األول من ع .1

انخفضت وتيرة أعمال العنف على نحو ملحوظ وكذلك الهجمات التي تستقطب األنظار وتترتب 

جسيمة بيد أن انتهاكات . عليها العديد من اإلصابات والتي تشنها مليشيات أو جماعات إجرامية

ل األمد، لم حقوق اإلنسان ال يتم اإلعالن عنها والحد منها والذي يتطلب التزاماً سياسياً طويل

إن سوء المعاملة والتعذيب القائم والمنتشر بحق الموقوفين على أيدي سلطات إنفاذ . يعالج بعد

 وسط اتساع نطاق اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان الحالية ،القانون العراقية

مثابة أمثلة على والماضية، يشكل انتهاكا شديدا لاللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان ويعد ب

  .التحديات التي تواجه الحكومة العراقية

  

إن قيام القوات العراقية والقوة متعددة الجنسيات في العراق بعمليات أمنية في البصرة ومدينة  .2

، وضع التحسن األمني الذي 2008مايو /مارس وأيار/الصدر في الفترة ما بين شهري آذار

فقد أفضت عمليات القتال . اق في منظوره الصحيحتمت اإلفادة عنه في مدن أخرى من العر

الشديدة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان حيث يتمركز أعضاء المليشيات إلى مقتل 

وال تزال بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تتحقق من مزاعم تفيد . وإصابة مئات المدنيين

 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني باستهداف المدنيين ومزاعم أخرى حول انتهاكات قانون

وفي الوقت الذي توقف فيه القتال في مدينة الصدر . الدولي التي ترتكبها كافة أطراف النزاع

 في العديد الجماعية يونيو، بدأ تنفيذ اإلجراءات األمنية الصارمة واالعتقاالت/في شهر حزيران

حدة لمساعدة العراق حول السالمة البدنية وال يزال القلق يساور بعثة األمم المت. من المحافظات

والحماية القانونية لمئات من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في سياق هذه العمليات بما فيهم 

  .األطفال، وكذلك بالنسبة لظروف االعتقال وافتقار اتباع اإلجراءات القانونية

  

ن وأطباء وقضاة ومحامين، تواصلت عمليات القتل المستهدف المرتكبة بحق صحفيين ومثقفي .3

 جرائم القتل وعمليات  عدد كبير منويتم اإلبالغ عن. وكذلك عمليات الخطف للمطالبة بالفدية

وفي الوقت الذي تُحكم . في إقليم كردستان" جرائم شرف"انتحار مزعومة وجرائم يشتبه بكونها 

ن األراضي، وكثيراً فيه مؤسسات األمن العراقية سيطرتها ببطء وبصورة مؤقتة على مزيد م

ما يتعرض سياسيون ومسؤولون أمنيون وأعضاء المليشيات الموالية للحكومة لهجمات تشنها 

  .الجماعات المسلحة

  

ولقد , ال تزال أوضاع الموقوفين في البالد، بما فيها إقليم كردستان، تُشكل مصدر قلق كبير .4

اعتقال وسجون لرصد أوضاع أجرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق زيارات لمراكز 
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فالعديد منهم . الموقوفين لدى وزارات الداخلية والعدل والدفاع والعمل والشؤون االجتماعية

محرومون من حريتهم منذ شهور بل حتى منذ سنوات وهم يعيشون غالباً في ظل أوضاع بدنية 

يمة أو صعبة دون الحصول على محامي دفاع ودون توجيه اتهام رسمي لهم بارتكاب جر

وال تزال المزاعم المستمرة والمنتشرة عن تعذيب نزالء السجون وتعرضهم . تقديمهم للقضاء

ومرة أخرى تؤدي اإلجراءات البيروقراطية . لسوء المعاملة من األمور التي تُثير قلقاً خاصاً

 الفعالة إلى البطيئة والموارد غير الكافية والبنى التحتية المتداعية واالفتقار إلجراءات المساءلة

وتابعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أنشطة . تأخر مفرط في تجهيز قضايا الموقوفين

المراقبة المعنية بإجراءات إقامة الدعاوى الجنائية لدى المحكمة الجنائية المركزية في العراق 

 اإلصالحات وأدت االتصاالت والزيارات إلى عدد من. والمحاكم الجنائية في إقليم كردستان

  .التي قدمتها سلطات اإلقليم والتي ترمي إلى تحسين أداء مسؤولي إنفاذ القانون

  

، إال أنه، وعلى غير المتوقع، لم ينتج 2008فبراير / شباط27وتم إقرار قانون العفو العام في  .5

ية ولم يتم لغاية اآلن تقديم أ. عن تطبيقه إطالق سراح واسع النطاق لمن يشملهم هذا القانون

  .إحصاءات نهائية عن عدد المنتفعين من أحكام هذا القانون

  

واصلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقديم المشورة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وبذل  .6

الجهود لكسب تأييدهم حول مسودة قانون مفوضية حقوق اإلنسان التي تم تقديهما، بعد تأخر 

وحتّى إتمام هذا التقرير، . 2007فبراير / شباط12 األولى في طويل، إلى مجلس النواب للقراءة

  .لم ترفع المسودة لقراءة ثانية بعد

  

وفيما ينسجم ووالية بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، واصلت البعثة جهودها لدعم الحكومة  .7

 إلى وتهدف هذه األنشطة. العراقية ومنظمات المجتمع المدني من خالل أنشطة بناء القدرات

المساعدة على وضع نظام لحماية حقوق اإلنسان بقيادة وملكية عراقية وفي تعزيز ثقافة حقوق 

  .اإلنسان في العراق

  

  توصيات

  

تُشارك بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، من خالل مكتب حقوق اإلنسان التابع لها، في  .8

القطاعات العراقية الحكومية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون بتعاون وثيق مع 

 فبموجب البند ج من 1)2008 (1830وغير الحكومية، فيما يتواءم وقراري مجلس األمن 

                                                 
أن يواصل النهوض " وينص على أن على الممثل الخاص لألمين العام 2008أغسطس / آب7 في 1830ُأقر قرار مجلس األمن رقم   1

  ).2007 (1770قرار مجلس األمن بالوالية الموسعة الممنوحة بموجب 
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تعزيز حماية حقوق "يوكل لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ) 2007 (1770الفقرة الثانية 

 ولتحقيق هذه 2."قاإلنسان واإلصالح القانوني والقضائي بغية تعزيز سيادة القانون في العرا

الغاية، تقوم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق برصد أوضاع حقوق اإلنسان في العراق 

وتُساعد في عمليات إعادة تأهيل وإعادة إعمار مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من خالل 

 على وتتعاون عن كثب مع جماعات محلية لحقوق اإلنسان وتسعى للحفاظ. أنشطة بناء القدرات

  . اتصاالت مباشرة مع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان والشهود عليها

  

إن تقارير حقوق اإلنسان الدورية التي تنشرها بعثة األمم لمساعدة العراق موجهة لمساعدة  .9

حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لضمان حماية حقوق اإلنسان األساسية واحترام سيادة 

زماً بااللتزامات المنبثقة عن معاهداته الدولية وقوانينه المحلية، على ويظل العراق مل. القانون

. حد سواء، فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ترمي إلى الحد من العنف وصون معايير حقوق اإلنسان

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واضح ال سيما في مسألة الحماية األساسية 

وتواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق التزامها بالحفاظ . 3لألشخاصالتي يتعين تقديمها 

على حوار بنّاء مع السلطات من أجل تحقيق هذه األهداف ولتوفير برامج تدريبية وبناء 

  .القدرات للقطاعات الحكومية وغير الحكومية

  

لمساعدة العراق مجدداً وفقاً لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان في العراق، تؤكد بعثة األمم المتحدة  .10

  :على التوصيات التالية

  

  توصيات لحكومة العراق

اإلصدار المنتظم لبيانات الوفيات التي تعدها وزارة الصحة باالستناد إلى المعلومات التي تتلقاها   .أ 

من كافة المحافظات واإلحصائيات الموجودة لدى معهد الطب العدلي في بغداد إضافة إلى 

  .لحساب هذه األرقامالمنهجية المستخدمة 

االستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة بما في ذلك األقليات الدينية   .ب 

من خالل تخصيص موارد إضافية لتلبية احتياجات (والعرقية وتبني إجراءات فاعلة تجاهها 

حصول ، واتخاذ اإلجراءات لضمان )عدد كبير من األشخاص المهجرين من هذه المجتمعات

المجموعات المستضعفة األخرى بما فيها مواطني دول ثالثة على الحماية من الدولة، وتعيد 

 .تأكيد التزام السلطات العراقية على االلتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري

ما ما يعرف التحقيق في الحوادث التي تنطوي على أعمال العنف القائم على نوع الجنس ال سي  .ج 

لتي ترتكب ضد المرأة واتخاذ إجراءات كفيلة بمحاسبة األشخاص الذين يثبت ا" بجرائم الشرف"

                                                 
  ).2004 (1546 لالستعاضة به عن القرار 2007أغسطس / آب10 في 1770ُأقر قرار مجلس األمن رقم  2

  . ، وتُلزم كافة الحكومات المتعاقبة ببنود هذه المعاهدة1971الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام العهد صادق العراق على .  3
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النظر في تعديل التشريع الجنائي الذي يسمح بتطبيق : ارتكابهم لتلك الجرائم وتقديمهم للعدالة

؛ النظر في تصديق البروتوكول االختياري "جرائم الشرف"الظروف المخففة للحكم على 

   4. على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلالتفاقية الدولية للقضاء

 .منح المحتجزين فرصة االلتقاء مع أقاربهم ومحامي الدفاع بشكل مناسب ومنتظم وفي حينه  .د 

اإلبقاء على الجهود الرامية إلى توفير فرصة فورية لوصول المسؤولين القضائيين للمشتبه بهم   .ه 

ا أثناء خطة فرض القانون وفحص المحتجزون قبل المحاكمة بما في ذلك أولئك الذين احتجزو

إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى توفير فرصة وصول قضاة التحقيق والموظفين 

القضائيين اآلخرين بعد اإلحالة المبدئية وبشكل منتظم من اجل اإلسراع في حل قضاياهم، 

تكاب جريمة ضمان إطالق سراح الموقوفين بصورة عاجلة إالّ في حال توجيه تهمة لهم بار

 .منصوص عليها في القانون وإحالتهم للمحاكمة

معالجة قضية اإلساءة للموقوفين فورا، وهذا يشمل األحداث؛ ويجب أالّ يتمتع بالحصانة ضد   .و 

المحاكمة أي من موظفي إنفاذ القانون ومسؤولي االعتقال المعروفين أو الذين يشتبه بتورطهم 

في السجون الواقعة تحت إدارتهم؛ ويجب التحقيق في في تعذيب أو إساءة معاملة المحتجزين 

المزاعم الموثوقة بشأن تعذيب المحتجزين فورا وبجدية وتقديم مرتكبيها للعدالة واإلعالن عن 

 .نتائج التحقيق

تنفيذ سياسات تهدف إلى إجراء تدقيق وتدريب مناسبين للعاملين في مجال إنفاذ القانون ووضع   .ز 

تحمل المسؤولية لضمان وجود مراقبة على سلوك موظفي القوات آليات فاعلة للمراقبة ول

 .األمنية

اإلبقاء على الجهود الرامية لتخفيف االكتظاظ في السجون ومراكز االعتقال وتحسين الظروف   .ح 

وضع إجراءات عاجلة لتحسين الظروف في مراكز احتجاز األحداث الصحية والغذائية وخاصة 

 .رامج تأهيل مناسبةالمتعلقة باالزدحام وعدم وجود ب

دراسة وضع إجراءات علنية لتقديم تقارير وزارة حقوق اإلنسان حول نشاطاتها بشكل دوري   .ط 

لتغطي التطورات الخاصة بحقوق اإلنسان وتدخالتها وانجازاتها يسمح لهذه التقارير أن تكون 

 .أداة لحماية حقوق اإلنسان

 . اإلنسان الذي طال انتظارهدعم التبني السريع لقانون المفوضية العليا لحقوق  .ي 

مراجعة اإلجراءات في المحاكم الجنائية وتبني إجراءات تلبي الحد األدنى من المعايير المطلوبة   .ك 

للمحاكمة وتبنّي إجراءات لضمان الحقوق األساسية لمتهمين بما فيها الوصول المناسب لمحامي 

ناء كافة مراحل التحقيقات ودراسة الدفاع وفي الوقت المناسب واستمرار تمثيل محامي الدفاع أث

 . تعليق عقوبة اإلعدام إلى حين القيام بمراجعة اإلجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة

                                                 
ديسمبر /األول  كانون22وكول االختياري لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في  دخل البروت4

 وهي –وبتصديق الدولة على البروتوكول االختياري فإنها تعترف بصالحية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 2000

  . فيما يتعلق بتلقي ودراسة شكاوى األفراد أو الجماعات ضمن نطاق صالحياتها–ل األعضاء باالتفاقية الهيئة التي تراقب التزام الدو
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التعاون مع سلطات حكومة إقليم كردستان والقوة متعددة الجنسيات في حل قضايا الموقوفين في   .ل 

 القوة متعددة الجنسيات والقوات سجون حكومة إقليم كردستان والذين يزعم أنهم اعتقلوا على يد

العسكرية األمريكية والقوات العراقية األمنية معا بما فيها وضع آليات تمكن من نقل المحتجزين 

 .من حكومة إقليم كردستان للحكومة المركزية وفق األصول

 في أن تكفل القوات المسلحة العراقية احتراماً كامالً للقانون اإلنساني الدولي لدى مشاركتها  .م 

كافة العمليات العسكرية، ال سيما االلتزام باحترام مبدأ التناسب وااللتزام بالتمييز بين المدنيين 

 .والمحاربين وبين الممتلكات المدنية من ناحية واألهداف العسكرية من ناحية أخرى

 إيالء اهتمام لتأسيس لجنة رفيعة المستوى تقوم بوضع سياسات مالئمة لحماية األطفال ووضع  .ن 

آلية رصد وإفادة لجمع البيانات الملموسة حول انتهاكات حقوق اإلنسان الصارخة التي تؤثر 

على األطفال، كعمالة األطفال، بما ينسجم وتوصيات الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

 .المعنية باألطفال في النزاعات المسلحة
 

  توصيات لحكومة إقليم كردستان

حالية الخاصة بالصحفيين والعاملين اآلخرين في مجال اإلعالم ، وتقديم مراجعة السياسات ال  .أ 

أجوبة حول قضايا فردية طرحتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق والتي تطلب فيها 

استيضاح األسس واألسباب القانونية لهذه االعتقاالت والتأكد من عدم وجود أشخاص 

  .  وتقديمهم للمحاكمةمحتجزين ما لم يكن هناك اتهامات محددة

االستمرار في الجهود التي ترمي إلى دعم المجتمعات المستضعفة وتبني إجراءات فاعلة   .ب 

تجاهها بما في ذلك األقليات الدينية والعرقية من خالل تخصيص موارد إضافية لتلبية 

احتياجات عدد كبير من األشخاص المهجرين من هذه المجتمعات، واتخاذ إجراءات لضمان 

ول المجموعات المستضعفة األخرى بما فيها مواطني دول ثالثة على الحماية من حص

  .السلطات في اإلقليم

" جرائم الشرف"التأكد من إجراء تحقيق فوري وجدي في حوادث العنف ضد المرأة بما فيها   .ج 

وتقديم مرتكبيها للعدالة؛ والتوضيح من خالل تصريحات علنية والمحاكمات الجنائية بأنه لن 

 . تم التساهل مع مثل هذه الحاالت وأنها لن تمر دون عقابي

إجراء مراجعة مستقلة وجدية وفورية لحاالت موقوفين مضى على توقيفهم فترة طويلة لدى   .د 

قوات األسايش دون اتهام أو محاكمة، كما يجب اإلعالن عن نتائج هذه المراجعة باإلضافة 

ايش، والتأكد من إطالق سراح الموقوفين إلى اإلعالن عن عدد الموقوفين لدي قوات األس

فورا ما لم يكن هناك اتهامات محددة وتقديمهم للمحاكمة وال يجب أن يحتجز إنسان بناء على 

االشتباه بارتكابه جريمة ال تعد مخالفة وفق القانون وقت حدوثها، والتأكد من عرض 

 .الموقوفين على قضاة التحقيق وفقا للقانون الجنائي العراقي
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راجعة الممارسات الحالية المتعلقة بالحجز اإلداري وإعطاء المحتجزين حق االعتراض م  .ه 

على قانونية احتجازهم؛ وضمان الوصول المباشر والمنتظم لألقارب ومحامي الدفاع، وتبني 

 . تدابير لضمان الوصول المباشر والمنتظم لقضاة التحقيق وغيرهم من العاملين في القضاء

ق تطبيق عقوبة اإلعدام انتظارا إلجراء مراجعة جدية لإلجراءات القانونية دراسة مسالة تعلي  .و 

 . للمراحل القانونية في مراحل ما قبل وما بعد المحاكمة

يجب التحقيق فورا وبشكل جدي في المزاعم بالتعذيب واإلجراءات الجنائية الواجب اتخاذها   .ز 

ويجب بذل كافة الجهود للتأكد من أن ضد المسؤولين الذين أساءوا للمحتجزين أثناء اعتقالهم، 

المحتجزين األحداث مودعون في أماكن منفصلة وتكريس موارد إضافية لمعالجة مسالة 

 .اكتظاظ مراكز االعتقال

التعاون مع حكومة العراق والقوة متعددة الجنسيات في حل قضايا المحتجزين في سجون   .ح 

 يد القوات العسكرية األمريكية وقوات حكومة إقليم كردستان الذي يزعم أنهم اعتقلوا علي

 . األمن العراقية معا

 

 توصيات للقوة متعددة الجنسيات في العراق

مواصلة التحقيق جديا وبشكل عاجل وبحيادية في كافة المزاعم بشأن أعمال القتل غير   .أ 

ءات القانونية على أيدي الموظفين العسكريين التابعين للقوة متعددة الجنسيات واتخاذ اإلجرا

ويجب . المناسبة ضد أولئك الذين أفرطوا في استخدام القوة أو استخدامها بشكل عشوائي

  .اإلعالن عن بدء هذه التحقيقات ونتائجها بشكل علني

دراسة تنفيذ عملية الضمانات األساسية لإلجراءات القانونية الصحيحة المكفولة في قانون   .ب 

 للحقوق المدنية والسياسية للمحتجزين في حقوق اإلنسان الدولي ال سيما الميثاق الدولي

سجون القوة متعددة الجنسيات، واتخاذ الخطوات لتحسين وصول المحتجزين لمحامي الدفاع 

في كافة مراحل التحقيق، والسماح للدفاع أن يمثل موكليه أمام هيئات المراجعة اإلدارية، 

اكمة من منطلق إطالق ومراجعة كافة قضايا المحتجزين الذين ردت قضاياهم عند المح

سراحهم فورا، ومواصلة االمتناع عن نقل السجناء المحكوم عليهم باإلعدام إلى السلطات 

العراقية إلى حين إجراء مراجعة جدية لإلجراءات القانونية التي اتبعت في قضاياهم أثناء 

 . المحاكمة

ا المحتجزين في مواصلة التعاون مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في حل قضاي  .ج 

سجون إقليم حكومة كردستان والذين يزعم أن القوة متعددة الجنسيات أو القوات العسكرية 

 . األمريكية اعتقلتهم مع القوات العراقية

دراسة السماح لمراقبي حقوق اإلنسان المستقلين الذين يشاركون في نشر التقارير، بما فيهم   .د 

بالوصول إلى مراكز االعتقال التابعة للقوة متعددة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، 
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الجنسيات؛ ويجب أن يكون الوصول إلى المحتجزين بصورة منتظمة ودون رقابة ودون 

 .إعاقة

يجب أن تواصل السلطات األمريكية التحقيق في التقارير الخاصة بوقوع وفيات بسبب   .ه 

وضع آلية معززة وفاعلة  ومتعاقدين خاصين يعملون نيابة عن حكومة الواليات المتحدة

، واتخاذ خطوات تضمن أن المخالفات التي  غير قانونية قتلعمليات مسؤولية لتحملهم 

ترتكبها كل الفئات من موظفي المتعاقدين األمريكيين في العراق تخضع للمحاكمة وفق 

 .القانون

 اإلنساني عند أن تضمن القوة متعددة الجنسيات في العراق االحترام التام للقانون الدولي  .و 

قيامها بعمليات عسكرية، ال سيما االلتزام باحترام مبدأ التناسب وااللتزام بالتمييز بين المدنيين 

 .والمحاربين وبين الممتلكات المدنية من ناحية واألهداف العسكرية من ناحية أخرى
 

  حماية حقوق اإلنسان

   القانون والقتل العشوائي والمستهدفإطاراإلعدام خارج 

  

 وبالرغم من التحسن المشهود في الظروف األمنية 2008خالل النصف األول من عام  .11

. بشكل عام، تواصلت أعمال العنف العشوائية والقتل المستهدف في كافة أرجاء العراق

وتلقت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عديدة تفيد بشن هجمات متعمدة على 

نتحارية و السيارات المفخخة وعمليات اإلعدام خارج إطار مدنيين من خالل التفجيرات اال

القانون وعمليات الخطف في حين تواصل الجماعات المسلحة تجاهل التفريق بين المدنيين 

 الجرائم هي بحكمإن الهجمات المنهجية والمنتشرة ضد السكان المدنيين . والمحاربين

  .رب ويجب إحالة مرتكبيها للقضاءالمرتكبة ضد اإلنسانية وتنتهك قوانين وأعراف الح

  

وتقوم أيضاً جماعات مسلحة بشن هجمات دون التعرض للعقاب تستهدف مسؤولين  .12

حكوميين ورموزاً دينية وموظفين حكوميين وموظفي إنفاذ القانون وعدداً من جماعات 

إضافة إلى ذلك، يتم . ذوي االختصاص ومن بينهم أكاديميون وصحفيون ومحامون وقضاة

اف أقليات دينية وإثنية وفئات ضعيفة أخرى على نحو متعمد، كما هو الحال بالنسبة استهد

وتشتمل حوادث عديدة أخرى على الترويع ." جرائم الشرف"للنساء في قضايا ما يسمى 

والتهديد والخطف واحتجاز أفراد من منازلهم والتعذيب والقتل وتنتشر في كافة أنحاء 

  .البالد

  

لعديد من الهجمات بالقنابل قضى فيها العديد من المدنيين نحبهم، ففي وبدأ هذا العام با .13

 آخرين بجروح في 15يناير، لقي تسعة مدنيين حتفهم وأصيب /األول من كانون الثاني
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وفي السادس من كانون . إحدى الهجمات االنتحارية أثناء مراسم جنازة في بغداد

 آخرين بجروح عندما انفجرت سيارة 12يناير، لقي ثالثة مدنيين حتفهم وُأصيب /الثاني

يناير، لقي أربعة مدنيين حتفهم وأصيب /وفي السابع من كانون الثاني. مفخخة في بغداد

يناير، / كانون الثاني16وفي .  آخرين بجروح على إثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد16

ستهدفت مرقداً  آخرين بجروح جراء هجمة انتحارية ا14لقي ثمانية مدنيين حتفهم وأصيب 

 مدنياً مصرعهم وسط مناوشات 56يناير، لقي / كانون الثاني18وفي . شيعياً في بعقوبة

يناير، قام منفّذ عملية انتحارية / كانون الثاني22وفي . بين جماعات مسلحة في الناصرية

 مدنياً 15ولقي .  طالب في بعقوبة5 مدنياً بجروح، من بينهم أربع معلمات و21بإصابة 

 آخرين بجروح بعد أن فجر انتحاري نفسه مستهدفاً مجلس عزاء في 10هم وأصيب حتف

 آخرين 132 مدنياً حتفهم وُأصيب 15ولقي . يناير/ كانون الثاني22صالح الدين يوم 

  .يناير عند انفجار أحد المباني في الموصل/ كانون الثاني23بجروح في 

  

من القتلى خالل فترة اإلعداد للتقرير ووقعت بعض الهجمات التي راح ضحيتها عدد كبير  .14

 آخرين 49 مدنياً حتفهم وُأصيب 57فبراير، لقي / شباط10فبراير، ففي /في شهر شباط

 28ولقي أربعة مدنيين حتفهم وُأصيب . بجروح على إثر انفجار سيارتين مفخختين في بلد

. فبراير/اط شب14آخرين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد في 

 آخرين بجروح عندما سقطت قذائف مدفعية بالقرب 14ولقي خمسة مدنيين حتفهم وُأصيب 

وفي نفس اليوم، قُتلت عائلة تتألف من أربعة أفراد . فبراير/ شباط18من مطار بغداد في 

 45 مدنياً حتفهم وُأصيب 25ولقي . من بينهم طفلين على أيدي مسلحين بالقرب من بعقوبة

فبراير على إثر هجمة انتحارية استهدفت زوار المراقد المقدسة / شباط24 بجروح في

 26وفي . الذين كانوا متوجهين إلى مدينة كربالء في منطقة اإلسكندرية في بابل

 آخرين بجروح بعد أن فجر انتحاري نفسه 7 مدنياً حتفهم وُأصيب 14فبراير، لقي /شباط

  .في الموصل

  

 آخرين بجروح بعد أن انفجرت 22دنياً حتفهم وُأصيب  م12مارس، لقي / آذار3وفي  .15

مارس، أدى انفجار عبوة ناسفة في الناصرية / آذار11وفي . عبوة ناسفة في باب المعظّم

 آخرين 30 مدنياً حتفهم وُأصيب 30ولقي .  آخرين بجروح18 مدنياً وإصابة 14إلى مقتل 

ولقي خمسة . مارس/ آذار11 بجروح على إثر انفجار سيارة مفخخة في السليمانية في

 23 آخرين بجروح عندما سقطت قذائف مدفعية على بغداد يوم 7مدنيين حتفهم وُأصيب 

 آخرين بجروح على أيدي 16 مدنيين حتفهم وُأصيب 7وفي نفس اليوم، لقي . مارس/آذار

  .مسلحين في بغداد
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بعة مدنيين حتفهم أبريل، حيث لقي أر/وتواصلت أعمال العنف العشوائية خالل شهر نيسان .16

 مدنياً حتفهم وُأصيب 20ولقي . أبريل/ نيسان3في إحدى الهجمات المسلحة في بغداد يوم 

 بعقوبة – آخرين بجروح على إثر هجمة انتحارية استهدفت زواراً شيعة في السعدية 15

. أبريل، قُتل ثالثة أطفال بصاروخ في منطقة األمين/ نيسان7وفي . أبريل/ نيسان3في 

أبريل، هاجمت عناصر يشتبه بانتمائها للقاعدة قرية تل الذهب في بلد، مما / نيسان14وفي 

 مدنياً، على األقل، 38ولقي .  مدنياً بجروح من بينهم نساء وأطفال17أدى إلى إصابة 

أبريل، فجر / نيسان17وفي .  آخرين بجروح إثر انفجار وقع في ديالى70حتفهم وأصيب 

 18دنيين وأصاب أربعة آخرين بجروح في طوز خورماتو يوم  م6انتحاري نفسه وقتل 

  .أبريل/نيسان

  

 آخرين بجروح عند انفجار سيارة 75 مدنياً حتفهم وُأصيب 45مايو، لقي / أيار1في  .17

مفخخة مليئة بالمتفجرات وعبوة ناسفة على نحو متزامن في الوقت الذي كان يمر فيه 

 آخرين 15 مدني حتفهم وُأصيب 20ي ولق. موكب زفاف في منطقة بلدروز في ديالى

 مدني 30ولقي . بجروح بعد أن فجر انتحاري نفسه مستهدفاً موكب جنازة في الفلوجة

 آخرين بجروح عندما فجر انتحاري نفسه وسط موكب جنازة في أبو 20حتفهم وُأصيب 

  .مايو/ أيار14غريب ببغداد يوم 

  

 مدنيين حتفهم، 8يونيو، فقد لقي /رانووقعت العديد من الهجمات المميتة خالل شهر حزي .18

 آخرين بجروح في هجمة بسيارة مفخخة 45من بينهم طفلين دون سن العاشرة، وأصيب 

 مدنياً حتفهم عندما فجر انتحاري نفسه في أحد األسواق 25ولقي . يونيو/ حزيران3يوم 

م نساء وأطفال،  مدنياً حتفهم، من بينه11ولقي . يونيو/ حزيران14المحلية في خانقين يوم 

 آخرين بجروح عندما انفجرت سيارة مفخخة وسط سوق محلي مكتظ في 38وُأصيب 

 آخرين 62 مدنياً حتفهم وُأصيب 17ولقي . يونيو/ حزيران17منطقة الحرية ببغداد يوم 

  .يونيو/ حزيران26بجروح عند انفجار سيارة مفخخة بالموصل في 

  

 هجمة ارتكبتها انتحاريات في كل من 13راق وسجلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة الع .19

 بجروح، غالبيتهم 307 شخصاً وإصابة 140بغداد وكربالء وديالى والتي أدت إلى مقتل 

وتُعد هذه الهجمات من ضمن الحوادث االنتحارية التي سببت أكبر عدد من . من المدنيين

اكن مكتظة كاألسواق القتلى خالل فترة اإلعداد للتقرير، حيث استهدفت االنتحاريات أم

فبراير /وكان اليوم األول من شهر شباط. والمراقد ونقاط التفتيش والمباني العامة والمقاهي

يوماً دامياً حيث فجرت انتحاريتان نفسيهما في سوقين معروفين للحيوانات األليفة في 

مي بأن وأفاد مصدر حكو.  جريحا149ً صفوف المدنيين وبين قتيالً 72بغداد، نجم عنهما 
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 مدني 40مارس، لقي / آذار17وفي . االمرأتين كانتا معاقتين عقلياً وتم تفجيرهما عن بعد

 آخرين بجروح عندما فجرت انتحارية نفسها بينما كان الزوار 56حتفهم وُأصيب 

يشارفون على الوصول إلى مرقد اإلمام الحسين في كربالء، وكان من بين الضحايا العديد 

  . الحجاج اإليرانيينمن النسوة وبعض

  

 نسبة كبيرة من 2007فبراير /ويشكل المدنيون منذ بدء خطة فرض القانون في شهر شباط .20

المصابين جراء الهجمات المستهدفة، ال سيما تلك التي تقع على نقاط التفتيش الواقعة في 

  .شوارع رئيسية ومناطق سكنية

  

دى انفجار سيارة مفخخة  آخرين بجروح ل11ولقي خمسة مدنيين مصرعهم وُأصيب  .21

 كانون 29في . يناير/ كانون الثاني23استهدفت موكباً يقل عميداً عراقياً في كركوك في 

يناير، أدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للقوة متعددة الجنسيات في العراق /الثاني

ة ناسفة وُأصيب خمسة مدنيين بجروح لدى انفجار عبو.  مدنياً في الموصل15إلى مقتل 

ولقي سبعة مدنيين حتفهم . يناير/ كانون الثاني30استهدفت دورية عراقية في بغداد يوم 

وُأصيب تسعة آخرين بجروح لدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت زعيم إحدى العشائر في 

 آخرين بجروح لدى 17ولقي أربعة مدنيين حتفهم وُأصيب . مارس/ آذار3بغداد في 

 16ولقي . مارس/ آذار7ستهدفت مركزاً للشرطة في الموصل في انفجار سيارة مفخخة ا

 آخرين بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة للقوة 22مدنياً حتفهم وُأصيب 

. مارس/ آذار11متعددة الجنسيات على الطريق الرئيسي بين البصرة والناصرية في 

ستهدفاً المقر الرئيسي للبشمركة وُأصيب تسعة مدنيين بجروح بعد أن فجر انتحاري نفسه م

مارس، لقي سبعة مدنيين حتفهم وأصيب / آذار23وفي . مارس/ آذار16في الموصل يوم 

وفي .  آخرين بجروح بعد أن قام انتحاري بتفجير شاحنة عند نقطة تفتيش في الموصل12

 نفسه  آخرين بجروح عندما فجر انتحاري18 مدنياً حتفهم وُأصيب 16مايو، لقي / أيار29

 مدنياً حتفهم لدى انفجار شاحنة مفخخة 13ولقي . مستهدفاً مجندين من الشرطة في سنجار

. يونيو/ حزيران4استهدفت منزل مسؤول عراقي رفيع المستوى في الشرطة ببغداد يوم 

ولقي تسعة مدنيين حتفهم في هجمة شُنت بسيارة مفخخة مستهدفة مركزاً للشرطة جنوب 

  .يونيو/ حزيران30 ديالى في –مندلي 
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القتل المستهدف لقوات األمن العراقية وموظفي الحكومة وكياناتها والشخصيات الدينية والجماعات المهنية 

  ومدنيين آخرين

  

بقي موظفو الجيش والشرطة أهدافاً رئيسية للجماعات المسلحة، وتم استهداف نقاط التفتيش  .22

ر ونينوى من خالل سيارات مفخخة ودوريات الجيش والشرطة في بغداد وديالى واألنبا

  .وانتحاريين وتفجير ذخائر شديدة االنفجار عن بعد

  

يناير، لقي أربعة رجال شرطة وثالث جنود وأربعة مدنيين حتفهم / كانون الثاني6في  .23

 آخرين بجروح عندما فجر انتحاري نفسه مستهدفاً جماعة من المحتفلين باليوم 12وأصيب 

يناير في بغداد لقي / كانون الثاني10وفي . الكرادة ببغدادالوطني للجيش في منطقة 

 آخرين بجروح عندما انفجرت عبوة 10عنصرين من عناصر قوات األمن حتفهم وُأصيب 

يناير، لقي / كانون الثاني24وفي . ناسفة بعد وصولهم لموقع كانت قد انفجرت فيه قنبلة

مارس، قتل / آذار3وفي . ببغداد آخرين بجروح 3اثنين من رجال الشرطة حتفهم وُأصيب 

مارس، أدى / آذار6وفي . مسلحون العقيد قاسم عبد فليح وثالثة رجال شرطة في البصرة

 ديالى إلى مقتل –انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي بالقرب من خانقين 

دمات مارس، قُتل العقيد مدحت علي من خ/ آذار19وفي .  جنود بجروح4ضابط وإصابة 

 14وفي . االستخبارات العسكرية، لدى انفجار قنبلة مغناطيسية ملصقة بسيارته في الكرادة

أبريل، قُتل / نيسان15وفي . رافع محمد في البصرة أبريل، اغتال مسلحون الرائد /نيسان

مدني وُأصيب ثمانية أشخاص بجروح، من بينهم خمسة رجال شرطة، لدى انفجار سيارة 

. موكب الرائد علي صبري وهو مدير شؤون الشرطة في الكرادة ببغدادمفخخة مستهدفة 

أبريل، قتل مسلحون النقيب سعيد إبراهيم البياتي خارج منزله في طوز / نيسان21وفي 

أبريل، ُأصيب خمسة رجال شرطة مرور في صالح الدين / نيسان26وفي . خورماتو

وعة يدوياً لدى مرور دوريتهم ومدنيين اثنين بجروح خطيرة عندما انفجرت ذخائر مصن

مايو، خلّفت هجمات بالرشاشات والصواريخ دامت لساعة / أيار9وفي . وسط تكريت

 قتلى من ضباط الشرطة وجرح خمسة مدنيين، من 3مستهدفة مركز شرطة يثرب في بلد 

مايو، اغتال مسلحون العقيد عبد الكريم محسن وهو مدير / أيار21وفي . بينهم ثالث نساء

مايو، فجر انتحاري نفسه وسط / أيار31وفي . ة الحماية في وزارة النقل شرق بغداددائر

يونيو، / حزيران2وفي .  رجال شرطة9حشد من رجال الشرطة في الرمادي مسبباً مقتل 

فجر انتحاري نفسه بسيارة مفخخة بالموصل مستهدفاً مديرية شرطة نينوى مما تسبب في 

يونيو، خلّف انفجار عبوة / حزيران12وفي . ين بجروح آخر46 مدنيين وإصابة 9مقتل 

ناسفة استهدفت موكباً للواء سمير الوائلي وهو رئيس دائرة الرعاية االجتماعية لدى وزارة 

 25وفي . الداخلية، ثالثة قتلى من رجال الشرطة وإصابة ثالثة مدنيين بجروح
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جروح عندما فجر  مدني ب70يونيو، قُتل رجل شرطة وطفل بينما ُأصيب /حزيران

  .انتحاري نفسه داخل شاحنة مفخخة استهدفت مركز شرطة الخزرج في الموصل

  

وال يزال المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون وموظفو الخدمة المدنية عرضة لالستهداف  .24

  .والخطف واالغتيال بمن فيهم أفراد عائالتهم وحرسهم الشخصيين

  

سن شنشل وهو رئيس لجنة اجتثاث البعث لدى يناير، نجى فالح ح/ كانون الثاني3في  .25

مايو، / أيار14وفي .  من محاولة اغتيال6 وعضو االئتالف العراقي الموحد5مجلس النواب

أدت هجمتين منفصلتين بالقنابل مستهدفتين موكبي أياد السامرائي وعبد الكريم السامرائي 

 إلى مقتل ستة مدنيين وهما عضوان في مجلس النواب ويمثالن الحزب اإلسالمي العراقي

فبراير، ُأصيب سمير سليم العطار وهو وكيل / شباط20وفي .  آخرين بجروح30وإصابة 

 كانون 31وفي . وزير العلوم والتكنولوجيا بجروح لدى انفجار استهدف موكبه

يناير، خلّفت الهجمات التي استهدفت موكب سالم القزاز نائب وزير الكهرباء /الثاني

مايو، لقي علي هاشم وهو مدير وحدة / أيار25وفي . قيه وأحد المدنيينجريحين من مراف

 26وفي . التحقيق في وزارة الصحة حتفه رمياً بالرصاص على أيدي مسلحين في بغداد

مايو، أصيب سبعة مدنيين بجروح في محاولة اغتيال استهدفت العميد عبد الحسين /أيار

مايو، اغتال مسلحون أحمد / أيار31وفي . وهو مدير شؤون العشائر لدى وزارة الداخلية

مايو، أدى انفجار سيارة مفخخة / أيار25وفي . فؤاد وهو مدير مشرحة ديالى في بعقوبة

استهدفت موكباً يقل محافظ بابل في اليرموك ببغداد إلى إصابة سبعة من حرسه 

عبوة ناسفة يناير، أدى انفجار / كانون الثاني10وفي . الشخصيين وأربعة مدنيين بجروح

إلى قتل فالح منصور حسين وهو رئيس مجلس قضاء اليرموك في بغداد وإصابة اثنين 

أبريل، أردي سعد النعيمي وهو عضو في / نيسان17وفي . من حرسه الشخصيين بجروح

أبريل، تم العثور على / نيسان20وفي . المجلس المحلي في الدورة على أيدي مسلحين

 شام الدين إبراهيم شام الدين، وأخيه بعد تعرضهما جثتي عضو مجلس قضاء سنجار،

يناير، تعرض / كانون الثاني23وفي . للخطف على أيدي مسلحين يرتدون الزي العسكري

. علي محمود وهو مهندس يعمل في مطار البصرة للخطف من منزله ومن ثم أردي قتيالً

هة العامة بجروح فبراير، ُأصيب مظفر تركي وهو عضو لدى هيئة النزا/ شباط28وفي 

فبراير، تعرض / شباط28وفي . بعد أن فتح مسلحون نيرانهم على سيارته شرقي بغداد

مارس، / آذار15وفي . مطر ثامر محيي وهو مدير دائرة الكهرباء في البصرة للخطف

                                                 
 .الجمعية الوطنية العراقية.  5

االئتالف العراقي الموحد هو تحالف شيعي تألف من عدة أحزاب وجماعات كان لديها بعد االنتخابات العراقية الوطنية التي جرت في .  6

  . مقعدا140ً 2005يناير /لثانيشهر كانون ا



 14

ُأصيب منذر خلف مدرب نادي الكرخ الرياضي لكرة القدم بجروح خطيرة على أيدي 

رس، تعرض رعد شالل وهو مستشار وزير الطاقة للخطف ما/ آذار20وفي . مسلحين

 23وفي . على أيدي مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية في منطقة نهاية السينية

وتعرض سبع . مارس، أردى مسلحون موظفاً لدى مديرية مياه الموصل في الموصل/آذار

يونيو، /زيران ح2وفي . أبريل/ نيسان6عمال بوزارة الطاقة للخطف في منطقة بلد يوم 

قتل دلشاد عبداهللا وهو عضو المجلس البلدي في تكريت وناصح موسى وهو عضو لدى 

وأدى الحادث أيضاً إلى . مجلس محافظة صالح الدين للقائمة الكردية رمياً بالرصاص

يونيو، ُأصيب خمسة أشخاص / حزيران12وفي . إصابة أحد حراس أمن الجامعة بجروح

 24وفي . الثة حراس في انفجار استهدف قائمقام صعب ببغدادبجروح، كان من بينهم ث

. يونيو، أردي مهدي عطوان وهو قائمقام أبو دشير على أيدي مسلحين في بغداد/حزيران

 آخرين بجروح لدى 10وفي نفس اليوم، قُتل عضوين لدى مجلس مدينة الصدر وُأصيب 

  .وقوع انفجار داخل مبنى المجلس

  

التي شكلتها القوة متعددة الجنسيات لدعم مكافحة القاعدة في وباتت مجالس الصحوة،  .26

محافظات األنبار وصالح الدين وبغداد وديالى، هدفاً للهجمات التي تشنها الجماعات 

وتم استهداف قادة مجالس الصحوة ومنهم أبو سجاد وهو رئيس مجلس صحوة . المسلحة

ف زيدان وهو رئيس مجلس صحوة يناير، وعودة خل/ كانون الثاني2بعقوبة حيث قُتل في 

 11قضاء العباسي حيث ُأصيب بجروح على إثر انفجار عبوة ناسفة في كركوك في 

 13وتعرض ثالثة قادة لدى مجلس صحوة صالح الدين للخطف في . مارس/آذار

يونيو، استهدف انتحاري اجتماعاً لمجالس الصحوة في / حزيران26وفي . مارس/آذار

 شخصاً على األقل كان من بينهم الشيخ 15يكية مفضياً إلى مقتل األنبار والقوات األمر

 18ووقع الحادث األشد دموية في .  آخرين بجروح30مزهر من عشيرة الجميلي وإصابة 

 آخرين بجروح عندما هاجم انتحاري 22 مدنياً حتفهم وُأصيب 51أبريل حيث لقي /نيسان

كما استهدفت نقاط . البومحمد بديالىمقر العزاء الذي ُأقيم ألعضاء مجالس الصحوة في 

التفتيش التي تُديرها مجالس الصحوة من خالل انتحاريين وزرع عبوات ناسفة في بعقوبة 

مارس، وفي األعظمية ببغداد / آذار11يناير، وفي الذيولية بتكريت في / كانون الثاني2في 

يعها إلى وقوع أبريل، حيث أفضت جم/ نيسان22أبريل، وفي الرمادي في / نيسان17في 

  .العديد من اإلصابات بين صفوف المدنيين

  

وتُعد الشخصيات الدينية والنشطاء الدينيين من ضحايا العنف المستهدف في أرجاء العراق  .27

خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، واشتملت هذه الهجمات على مقتل الشيخ عصام فليح 

 ومن "هيئة علماء المسلمين"دى حساني وهو إمام مسجد المختار في سامراء وعضو ل
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فبراير، / شباط8وفي . الشخصيات المعروفة بمناهضتها للقاعدة والمليشيات األخرى

تعرض أربعة ناشطين مسيحيين، يعملون ضمن مهمة تبشيرية مع منظمة الكنائس 

 29وفي . النرويجية، للخطف على أيدي مسلحين اقتادوهم من كنيسة الصخرة في البصرة

. ير، تعرض األسقف الكلداني باولوس فرج راحو من الموصل للخطف والقتلفبرا/شباط

. أبريل، أردى مسلحون عادل يوسف وهو قسيس في حي الكرادة ببغداد/ نيسان5وفي 

أبريل، قتل رياض النوري وهو مدير مكتب الصدر رمياً بالرصاص في / نيسان11وفي 

و ممثل آية اهللا العظمى السيستاني أبريل، ُأردي علي الفضلي وه/ نيسان15وفي . النجف

أبريل، هاجم مسلحون الشيخ حبيب / نيسان16وفي . في وسط البلد في مدينة البصرة

  .الخطيب وهو ممثل آخر للسيستاني في الكوت حيث أصيب بجروح

  

 كانون 1تواصل استهداف القضاة والمحامون خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، ففي  .28

قوات األمن القاضي تحسين عمر ناجي الذي يعمل في المحكمة العليا يناير أنقذت /الثاني

وقُتل القاضي عامر جودت النائب الذي . بكركوك بعد أن تعرض للخطف في اليوم السابق

 كانون 14يعمل في محكمة التمييز بينما كان يهم بمغادرة منزله في المنصور ببغداد يوم 

 مسلحون مجهولون محامية في حي الزهراء أبريل، قتل/ نيسان2وفي . يناير/الثاني

أبريل بينما كانتا تغادران منزلهما الواقع / نيسان15وقُتلت محامية وشقيقتها في . بالموصل

وتعرض القاضي رشيد المنهل الذي يعمل في محكمة استئناف . في حي التأميم بالموصل

مد الذي يعمل في وأصيب القاضي قاسم مح. مايو/ أيار8ديالى للخطف في بعقوبة يوم 

وقُتل . مايو/ أيار22محكمة أبو غريب بجروح خطيرة بعد أن تعرض لهجوم بالقنابل يوم 

 في منطقة الداركزليه عندما هاجم مسلحون مكتبه واطلقوا الوكاعالمحامي عادل حسين 

يونيو، / حزيران30 و 27وفي الفترة من . يونيو/ حزيران16عليه العيارات النارية في 

سلة من الهجمات المنسقّة التي استهدفت قضاة يعملون لدى محكمة االستئناف في وقعت سل

 قضاة محكمة استئناف بغداد بالرصافة القاضي رئيسمجمع الرصافة ببغداد حيث ُأردي 

كامل الشويلي بينما ُأصيب القاضيين سليمان عبداهللا وعلي العالق بجروح في حادثين 

  .منفصلين

  

مجال الصحة واألطباء عرضة لالستهداف، وشملت هذه الهجمات وال يزال العاملون في  .29

يناير، ومنذر مهرج راضي / كانون الثاني12مقتل الجراح جنان الصباغ في البصرة يوم 

يناير، وخالد ناصر المياحي / كانون الثاني23عميد كلية طب األسنان بجامعة بغداد في 

 17امر الزم في بغداد يوم مارس، والدكتور ع/ آذار9مدير مستشفى البصرة في 

وتعرض الجراح . يونيو/ حزيران16أبريل، والدكتور بركات كاظم في بلدروز يوم /نيسان
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أبريل، وخُطف أيضاً الدكتور / نيسان10محمد عبد علي الطائي للخطف في الحلة يوم 

  .مايو/ أيار15صابر محروز عبداهللا ومساعده الدكتور أحمد صالح في تكريت يوم 

  

ستهداف األكاديميين وغيرهم من ذوي االختصاصات خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير، وتم ا .30

يناير، أردي أحمد النعيمي وهو رئيس قسم الشريعة اإلسالمية / كانون الثاني30ففي 

مارس، اغتيل الدكتور عبد الستار / آذار5وفي . بجامعة الموصل على أيدي مسلحين

 2وفي .  عاماً في مدينة كركوك75عمر يناهز شريف وهو أستاذ بجامعة كركوك عن 

يونيو، قُتل الدكتور فارس يونس عبد الرحمن نائب عميد كلية الزراعة بجامعة /حزيران

يونيو أردي وليد سعد اهللا / حزيران15وفي . الموصل لدى زرع قنبلة داخل مركبته

  .المولى وهو أستاذ في جامعة الموصل بالرصاص

  

، ضحايا أعمال العنف العشوائية والقتل المستهدف، على حد سواء، وكان المدنيون، عموماً .31

فقد تعرض الشيخ عبد الوهاب المنديل العبيدي للخطف . خالل فترة اإلعداد لهذا التقرير

 فرداً من عائلته على أيدي أفراد من القاعدة في منطقة التحويلة بالقرب من 15هو و

مسلحون شروان عثمان وهو مواطن عراقي وأردى . يناير/ كانون الثاني6الخالص في 

وقتل هادي حسين بعد إطالق . يناير/ كانون الثاني12يملك محل خمور في السليمانية يوم 

سراحه من االعتقال األمريكي هو وخمسة مواطنين آخرين عندما فجر انتحاري نفسه 

ح زمام العقابي وتعرض الشيخ فال. يناير/ كانون الثاني20وسط منزله الواقع بالفلوجة في 

يناير في منطقة بهرز / كانون الثاني22للخطف وأردي قتيالً هو وأبناءه األربعة يوم 

 10يناير، هاجم مسلحون قرية عبد الحميد التي تبعد / كانون الثاني30وفي . بديالى

 مدنياً للخطف عندما هاجم 21وتعرض . كيلومترات عن بعقوبة وخطفوا ثالثة مدنيين

 14وفي . ة التي تقلهم عند نقطة تفتيش وهمية في قرية العظيم شمال بغدادمسلحون الحافل

فبراير، تعرض ثالثة مدنيين للخطف على أيدي مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية /شباط

 مدنيين من عائلة واحدة، من بينهم نساء وأطفال، يوم 9وقُتل . في منطقة بلدروز ببعقوبة

فبراير، خطف / شباط25وفي . ون مساكنهم في تكريتفبراير عندما هاجم مسلح/ شباط14

 رجالً وثالث نساء من حافلتين صغيرتين في منطقة العظيم ببعقوبة، أطلقوا 21مسلحون 

 مدنياً للخطف عندما هاجم مسلحون مركباتهم 15وتعرض . سراح امرأة واحدة منهم

وتم . مارس/آذار 1بالقرب من قرية سارحا على الطريق الرئيسي في طوز خورماتو يوم 

العثور على جثتي امرأة وزوجها بعد أن خطفوا من منزلهم الواقع في منطقة البزايز 

وتعرض أربعة مدنيين للخطف في هجمة مسلحة بالقرب من . مارس/ آذار12ببعقوبة يوم 

وقتل ثالثة أفراد من عشيرة العبيد، من بينهم . أبريل/ نيسان3منطقة الضلوعية ببغداد يوم 

جة عزت الدوري نائب صدام حسين، عندما هاجم مسلحون منزل زعيم عشائر ابن زو
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وقتل عبد الكريم سابي وهو ناشط مجتمع مدني في . أبريل/ نيسان7الخالص وبعقوبة يوم 

أبريل، هاجم جيش المهدي بكربالء قرية / نيسان15وفي . أبريل/ نيسان14ديالى يوم 

ودمروا أربعة منازل لضباط . ستة آخرينالدوم مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وخطف 

يونيو، قُتل الشيخ علي الندى زعيم / حزيران10وفي . في الجيش العراقي والشرطة

  .  في تكريت7عشيرة البو ناصر

  

وأثناء فترة اإلعداد لهذا التقرير، شهدت محافظة ديالى أعلى معدل لحوادث الخطف، ال  .32

ووقعت العديد من تلك الحوادث . ينة كركوكسيما على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مد

 18وفي . على نقاط تفتيش وهمية، وضمت بعض هذه الحوادث طلبة متوجهين للجامعة

 راكباً في حافلة صغيرة على نقطة تفتيش وهمية خارج 11مارس، خطف مسلحون /آذار

بة أبريل، خطف تسعة طالب جامعيين وسائقين بالقرب من بعقو/ نيسان20وفي . بعقوبة

عندما أوقف مسلحون المركبات التي تقلهم عند نقطة تفتيش وهمية، وتم إطالق سراح 

وتعرض أربعة طالب في جامعة . سبعة من هؤالء الطلبة بمساعدة رجال الشرطة

. يونيو على أيدي مسلحين بينما كانوا متجهين للجامعة/ حزيران24الموصل للخطف يوم 

 26وفي . طلبة جامعيين بالقرب من بعقوبةمايو، خطف مسلحون ستة / أيار12وفي 

يونيو، ُأصيب خمسة طلبة بجروح عندما فتح الحرس الشخصي لخضير الخزاعي /حزيران

  .وزير التربية نيرانهم أثناء مظاهرة قام بها طالب في سبع أبكر

  

وتم العثور على العديد من الجثث مجهولة الهوية في ديالى ونينوى واألنبار والديوانية  .33

ثرها ببغداد، حملت العديد من هذه الجثث آثار تعذيب، وكان بعضهم معصوب األعين وأك

  .وبعضها مقطع الرأس

  

مجهولة الهوية ثالث إلى خمس جثث تم العثور على كان يوأثناء فترة اإلعداد للتقرير،  .34

تقريباً يومياً في مناطق مختلفة ببغداد منها الكرادة والمنصور ومدينة الصدر والدورة 

إال أنه مقارنة بالتقارير السابقة، فقد قل العدد .  والشعب والفضلية والحريةوبجيالطو

  .اإلجمالي للجثث مجهولة الهوية التي يتم العثور عليها

  

 جثة في بعقوبة وخمسة بالموصل 37وفي أرجاء أخرى من العراق، تم العثور على  .35

 جثة مقطوعة 16ادث على واشتملت بعض هذه الحو. وثالثة بالرمادي وخمسة بالفلوجة

الرأس لذكور وتحمل آثار تعذيب، تم العثور عليها داخل أكياس بالستيكية في الديوانية يوم 

يونيو، تم العثور على سبع جثث تحمل آثار تعذيب / حزيران28وفي . أبريل/ نيسان20
                                                 

  .العشيرة التي ينتمي لها صدام حسين.  7
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يرون وجروح بعيارات نارية داخل سجن سري في سامراء، ويعتقد أن ناشطين بالقاعدة يد

  .هذا السجن

  

وتم العثور على مقابر جماعية غالباً بعد أن تتولى قوات األمن زمام األمور بالمناطق التي  .36

  .يوجد بها متمردون، ال سيما في أجزاء محددة من ديالى بالقرب من الخالص والمقدادية
 

لى تحوي ما يربو عيناير، اكتشفت الشرطة العراقية مقبرة جماعية /وفي كانون الثاني .37

فبراير، عثرت الشرطة في محافظة ديالى / شباط25وفي . غرب سامراءخمسين جثة 

الحروجة الواقعة في   الهوية في قريةت مجهوال لنساءثماني جثثلعلى مقبرة جماعية 

.  بعقوبة من مدينةشمالإلى ال أميال 9  التي تقع على بعدالسالم قرب مدينة الخالص ناحية

على مريكي رية مشتركة من الشرطة العراقية والجيش األ دوعثرتمارس، / آذار8وفي 

. توما في مدينة الخالصالبو في قرية  جثة أخرىلى مائةإعشرات الجثث، وربما ما يصل 

في وثائق الهوية ولم يتم العثور على .  أكثر من سنة هؤالء الضحايا منذتل معظمقد قُو

 20جماعية تحتوي على جثث مارس، عثرت الشرطة على مقبرة / آذار11وفي . الموقع

 على المقبرة خالل غارة على معقل لتنظيم تم العثوروقد .  بينهم ثالثة أطفال ونساءشخصاً

وفي . امراء إلى الشرق من مدينة س ميال13ً  الواقعة على بعد،الجالم منطقةالقاعدة في 

 كل توي تحالمحمودية في منطقة تينجماعيتم العثور على مقبرتين أبريل، / نيسان13

وفي .  الميليشيات أحد المنازل الذي كان في قبضة في ساحة مدفونة جثة15 على منهما

 جثة متحللة في مقبرة 30أبريل، اكتشفت قوات الجيش والشرطة العراقية / نيسان20

الشرطة وأعضاء في عثرت أبريل، / نيسان23وفي . جماعية بالقرب من بلدة المقدادية

 شمال الواقعة في المقدادية منطقة سنسالبعة جثث لقتلى في صحوة على رفات أرالمجلس 

 50مقبرة جماعية تحتوي على على أبريل / نيسان27كما تم العثور في . شرق بعقوبة

 .تحديد هوية معظم الجثثولم يتم التمكن من . كبة في بعقوبةالجثة في قرية 
 

  المدنيين على أيدي متعاقدين أمنيين خاصينوإصابة مقتل 
 

على أيدي المتعاقدين العاملين  مدنيين ين أسفرا عن مقتل وإصابةالتقرير، وقع حادثالتي يغطيها ل الفترة خال .38

االبتدائية في مدرسة المسرة خمسة تالميذ وأفادت التقارير أن .  الشركات العسكرية واألمنية الخاصةلدى

 صدمتهم، عندما 2008يناير /ثاني كانون ال15 في لقوا حتفهم قد أعوام 10 إلى6تتراوح أعمارهم بين 

 منطقة( وسط بغداد  أحد أحياء الصالحية عن االشتباكات المسلحة في تحاول المناورة بعيداً كانتسيارة

  السيارة في التوقفي تنتمي إليهلذالرسمي اأخفق الموكب دت التقارير بأن الحادث وقع عندما وروأ). الكرخ

 بين حراس نقطة التفتيش  إطالق نارنشوب األمر الذي أدى إلى ،عند نقطة تفتيش خارج وزارة الخارجية

 سائق السيارة ه قد تم اعتقالالحرة في وقت الحق في ذلك اليوم أنوأفادت تلفزيون قناة . تعاقدين األمنيينوالم
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 نوالمتعاقدأطلق مدني واحد بجروح عندما أصيب فبراير، / شباط3وفي صباح يوم .  األطفالصدمتي تال

يونيو، / حزيران22 وفي .لمرور في وسط بغدادل ازدحام أثناء موكبهم لفتح الطريق أمامالنار يون األمن

حكمت إحدى المحاكم العسكرية على المترجم العراقي كندي الجنسية عالء محمد علي بالسجن خمسة أشهر 

قانون الموحد للعدالة العتدائه على مترجم آخر، ليصبح بذلك أول متعاقد مدني تتم إدانته بموجب تعديل ال

  .2006لعام  العسكرية
 

 16 بتاريخ مدنياًمواطناً  17مقتل حادث التحقيقات في  8تواصلت خالل فترة كتابة هذا التقرير .39

عمالء وأفادت التقارير أن .  طرفاً فيه الخاصةيةشركة بالك ووتر األمنوالذي كانت  2007سبتمبر /أيلول

بغية فبراير / شباط شهرواخرألى بغداد إ وامريكية قد عادوزارة العدل األمحامي و يمكتب التحقيقات الفيدرال

 مايو، اجتمعت بعثة/أيارأبريل و/ نيسانفيو.  أدلة الطب الشرعي وإعادة استجواب الشهودإعادة فحص

 االهتمام ذاتمريكية في بغداد لمناقشة القضايا  السفارة األي مع مسؤولاألمم المتحدة لمساعدة العراق

  طرفاً فيهاالخاصفي مجال األمن ن و المتعاقديكونمقتل مدنيين في الحوادث التي بالمتعلقة وشترك الم

 اإلضافية والتوضيح الذي تلقته من لمعلوماتبابعثة الورحبت . بعثة في هذا الصددت التوصياعالوة على 

 الرقابة والمساءلة على تخاذها خطوات عديدة باتجاه تعزيزا وأعلنت حكومة الواليات المتحدة .السفارة

 5كما وقعت وزارتي الخارجية والدفاع في الواليات المتحدة بتاريخ . العمليات التي يضطلع بها المتعاقدون

كية والقوات متعددة ي مذكرة اتفاق لتحسين التنسيق والتواصل بين السفارة األمر2007ديسمبر /كانون األول

ستخدام القوة وتنسيق التنقالت ومراقبتها واإلبالغ عن الحوادث الجنسيات في العراق فيما يتعلق بقواعد ا

في  وتشمل اإلجراءات تعيين موظفي األمن األميركيين الذين يحملون الصفة الدبلوماسية. والتحقيق فيها

تباع سياسات ومصادر موسعة في امواكب حماية معينة وزيادة استخدام التكنولوجيا المرئية والسمعية و

كدت حكومة الواليات المتحدة أنها ستواصل عملها باتجاه تعزيز اآلليات المناسبة التي من شأنها وأ. التحقيق

 في حال ارتكابهم أية أعمال غير قانونية أو غير مساءلةوموظفيها للالشركات األمنية الخاصة  إخضاع

 بعثة تيوليو، ناقش/وز تم شهرفي مطلعو. مأذون بها أثناء عملهم لدى حكومة الواليات المتحدة في العراق

 مشاريع  المتعلقة باثنين منجوانبالسفارة الواليات المتحدة  لمساعدة العراق مع مسؤولي األمم المتحدة

التي يتمتع بها و في العراق القضائيةفع الحصانة قانون ينص على رمشروع :  وهماالقوانين ذات الصلة

 ينظم وجود شركات  ثانٍمشروع قانونو العراقي،  للقانونوخضوعهم متعاقدون من القطاع الخاص حالياً

شهر  أواخر ن على مجلس النواب حتىيال يزال كال القانونين معروضو.  في العراقالعاملةاألمن الخاصة 

 .يونيو/حزيران

  

                                                 
 31 –يوليو / تموز1للفترة من ) يونامي(أنظر الحادث الوارد في تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  8

  .26 – 25، الفقرات 2007ديسمبر /كانون األول
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  مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية للقوة متعددة الجنسيات والجيش العراقي
 

  الذي ورد في التقارير عدد القتلى المدنيين لمساعدة العراق إزاءاألمم المتحدةبعثة يساور   القلقزاليال  .40

 المواجهات  أثناءالعمليات العسكرية البرية أو وأ القوة متعددة الجنسيات، التي تنفذها الجوية الغارات جراء

 الجوية تشمل ما غاراتالوأفادت التقارير أن أعداد الضحايا بين المدنيين جراء . تفتيشالط انقالتي تحدث في 

فراد من أستة إلى ثمانية  ومقتل فبراير؛/ شباط2سكندرية في قرب اإل) بينهم طفل(تسعة قتلى مدنيين : يلي

 الحويجة جنوب في قضاء الزاب في منطقة)  عاما11ً من العمر ابنتها البالغةبينهم امرأة و(عائلة واحدة 

فبراير / شباط29 جنوب سامراء في  كيلومترا30ً  بعدعلىمراهق ومقتل فبراير؛ / شباط15كركوك في 

 ون األرضفريح ستة أوالد عند رؤيتهممتعددة الجنسيات جراء خطأ ارتكبه طاقم مروحية تابعة للقوة 

ثالثة مدنيين في ومقتل ؛  معتقدين أنهم يزرعون العبوات الناسفةشجار لجمع الحطب جذور األالقتالع

 على شاحنة كانت نارمتعددة الجنسيات ال تابعة للقوة طلقت مروحيةأما مارس عند/آذار 11الموصل في 

خمسة مقتل  و؛مارس/ آذار28في ) تكريتفي (قتل ثالثة مدنيين بالقرب من طوز وم غاز؛ بأنابيبمحملة 

  جنود القوة متعددة الجنسيات دعماًطلبمارس عندما / آذار26لى سبعة مدنيين بالقرب من تكريت في إ

  وفقا9ً" المدنيين كدروع بشريةيستخدمون" كانوا تنظيم القاعدةمقاتلين يشتبه في كونهم أعضاء في  ضد جوياً

، أفادت التقارير مقتل مايو/ أيار4وفي .  مصادر عسكرية أمريكية نقالً عنيتد برسيسوشأ أنباءوكالة ل

  . غارة جوية إثربغداد حي العامل بخمسة مدنيين في

  

ثنين من المدنيين في الموصل أوردت التقارير مقتل ا العمليات البرية، لك ذوفي حوادث أخرى بما في .41

؛ عبوة ناسفةلى انفجار إ تعرضها الجنسيات النار بعد  عندما فتحت القوة متعددةيناير/ كانون الثاني2 بتاريخ

ابعة للقوة  من دورية تيناير عندما اقتربت سيارته/ كانون الثاني13مدني واحد شمال الفلوجة في كما قُتل 

بنهما عندما اقتحمت القوة متعددة الجنسيات انعيمة سليمان ووعلي حمد شهاب وقُتل أيضاً  الجنسيات؛ متعددة

وتم إطالق النار على أحد المشاة فبراير؛ / شباط4لى الجنوب من تكريت في إ الدور منطقةمنزلهم في 

فبراير في / شباط28في  10"يرتدي سترة ضخمة" من القوة متعددة الجنسيات وهو هبا اقترلالشتباه فيه عند

 منطقة الزعفرانية  من عمرها مصرعهم فيطفلة في الثانيةثالثة مدنيين بينهم كما لقي ؛ المقداديةمدينة 

 في منطقةمريكية ومسلحين وقتل خمسة مدنيين وسط اشتباكات بين القوات األ. مارس/ آذار29في  غدادبب

أحد المواطنين المدنيين آخر أمريكي  جندي كما قتل. أبريل/ نيسان20و  3 في مدينة الحلة في الجامعية

ثالثة من لقي مايو، / أيار25وفي . حديد في بعقوبةالمن نقطة تفتيش بالقرب من قرية عندما اقتربت مركبته 

                                                 
وعلى نحو منفصل، يشترط القانون اإلنساني الدولي على المقاتلين اتخاذ . د للمدنيين كدروع بشرية جريمة حربيعد االستخدام المتعم 9

أنظر تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة . كافة متطلبات الحيطة الممكنة للتقليل من إلحاق الضرر بالمدنيين

  .30، الفقرة 2007ديسمبر / كانون األول31 –يوليو / تموز1للفترة من ) يونامي(العراق 

وكالة أنباء "ـ  نقالً عن األنباء الواردة ل2008فبراير / شباط28 بتاريخ  في العراقتصريح صحفي صادر عن القوة متعددة الجنسيات 10

  . الخدمات الالسلكية" الكويت
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 القوات على يد في سيارتهم بالقرب من المطار مصرعهمموظفي أحد المصارف في مطار بغداد الدولي 

  .طلقوا النار عليهمأ راكبي السيارة أن تي ادعتيكية المراأل

  

 لالشتباه في  األمريكيقانونالجراءات محاكمة عسكرية بموجب إل 11مريكييندد من الجنود األخضع ع .42

  ثالث ويمر ريان العريفمارس، أصبح/في آذار: شملت ما يلي في العراق  أثناء تواجدهمارتكابهم جرائم

نوفمبر / قتل مدني عراقي في الفلوجة في تشرين الثانيةتهمتوجه إليه حرية البمنتسب في سالح مشاة 

 حادث القتل المزعوم الذي راح ة فيمتورطلى نفس الوحدة ال إينتميوكان العريف المذكور . 2004

الحادث  قضية ذات صلة بوفي. 2005نوفمبر / تشرين الثاني19 في بلدة حديثة في  مدنيا24ً ضحيته

 9في ألول مرة مام المحكمة أفرانك ووتريتش  أنه المحرض الرئيسيمثُل المشتبه في حديثة، الذي وقع في 

العريف نائب  القتل الخطأ الموجهة ضد زميله أسقط سالح مشاة البحرية تهمةيناير، في حين /كانون الثاني

  ثمانيةوع مجممن ( متهم في قضية حديثةخامساألمر الذي يجعله مارس، / آذار28ستيفن تاتوم في 

قتل مدني تهمة  تري كوراليس من  تمت تبرئة العريفأبريل،/ نيسان25وفي . يتم إطالق سراحه) متهمين

ف يخف، تم تمايو/ أيار6في و. 2007يونيو / بالقرب من كركوك في حزيرانالمداهمات أثناء إحدىعراقي 

  عاما15ًفي السابق بالسجن  وقد كان حكم عليهأربع سنوات،  إلى لورانس هاتشينزضد الحكم الصادر 

في ) نبارمحافظة األ(براهيم عواد في الحمدانية إ هاشم ين وهو العراقيين المدني أحدخطف وقتللقيامه ب

الرقيب : التي يغطيها التقرير وهماجنديين خالل الفترة كما تم إصدار الحكم ضد . 2006أبريل /نيسان

 ضدصرار  عشر سنوات بتهمة القتل دون سبق اإلبالسجنر فبراي/ شباط10في  الذي حكم عليه يفان فيالإ

 كريستوفر والعريف ،زرع سالح ناري بالقرب منه و2007مايو /سكندرية في أيارمدني عراقي قرب اإل

بتهمة الضرب المفضي إلى الموت  يوماً 120لمدة  بالحبسفبراير / شباط20شور الذي حكم عليه في 

القوة متعددة قام مسؤولون في مايو، /في أيارو. 2007يونيو /يران حز23راقي قرب كركوك في عمدني ل

 القضايا الجنائية "ـمعلومات إضافية بشأن ما يسمى بب  األمم المتحدة لمساعدة العراق بعثةبتزويدالجنسيات 

ن يالعسكريتورط  قضايا التي تنطوي علىالدعاوى الجنائية في الإقامة التحقيقات أو تم إجراء حيث " البارزة

القوة متعددة الجنسيات وتعهد المسؤولون في .  في قتل المدنيين وغيرها من الجرائم ضد المدنييناألمريكيين

لقي  األمر الذي، قضايا في هذه ال منتظم وتوضيح اإلجراءات المتبعة حالياًبشكلتقديم هذه المعلومات ب

  . البعثةترحيباً من

  

  الجماعات المسلحةعلى يدوكذلك (من العراقية قوات األيد شملت حاالت القتل بين صفوف المدنيين على  .43

الشرطة قتلت قوات : ما يلي) بناء العراقحركة أصحوة وال مثل مجالس التي تدعمها الواليات المتحدة

كما يناير؛ / كانون الثاني8 بتاريخطالق النار مع مسلحين في الكوت خالل تبادل إلأحد المحامين العراقية 

في  في ثالث قرى الصحوة ومسلحين مشتبه بهم في معركة بين أعضاء مجلس  مصرعهم مدنيا15ًلقي 

من العراقية تسعة مدنيين في اشتباكات بين قوات األوقُتل فبراير؛ / شباط10 الموصل في ضواحي مدينة
                                                 

  . القائمة المقدمة في هذه الفقرة غير شاملة 11
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  مدنيين وسط اشتباكات بين مجموعات9إضافة إلى مقتل مارس / آذار11وجيش المهدي في الكوت في 

كما قتلت الشرطة مارس؛ / آذار11 في الموصل في الميثاق في حي ةعراقيالمن األ  من قواتوأفراد مسلحة

قُتل في الموصل و ؛مارس/ آذار14امرأة واحدة في سيارة رفضت التوقف عند نقطة تفتيش في سامراء في 

بمهاجمة نقطة موا قان وسط اشتباكات بين مسلحين ان آخرااثن، كما قُتل أبريل/ نيسان9ربعة مدنيين في أ

 27في ) جنوب شرق الموصل(عن نقطة التفتيش ومجموعة مسلحة من الناس قاموا بالدفاع منية أتفتيش 

  .أبريل/نيسان

  

 قوات  جراء معارك بينمارس/ارتفع عدد الضحايا من المدنيين بشكل كبير خالل األسبوع األخير من آذار .44

 الحلة والناصرية وكربالء و الكوتمن بينها ومدن أخرى جيش المهدي في البصرة وبغدادومن العراقية األ

             ..                        الديوانية والعمارةو

  

التي تسهم بيئتها  إلى مدينة الصدر،  قد تحولتركيز العمليات العسكريةكان أبريل /وبحلول منتصف نيسان .45

العملية العسكرية وقد أخذت . ن المدنيين لخطر بالغلسكافي تعريض االكثافة السكانية العالية  ذات الحضرية

وا جراءها سبل رم لتلبية االحتياجات األساسية وح هذه المدينة على حين غرة حيث لم يكونوا متأهبينانسكّ

 .لى الخدمات األساسية مثل الكهرباء والوقود وإمدادات المياه والحصول على الرعاية الصحيةإ وصولال

في مدينة الصدر، شخصاً  2605رح  وج مصرعهم شخصا925ًأكثر من لقي أبريل، / نيسان30بحلول و

 إثرتفاقمت هذه الحالة وقد . فرض القانون خطة باسم  الرسمي المتحدث،تحسين الشيخلي لما ذكر وفقاً

سعاف من التنقل داخل وخارج مدينة الصدر ونقل سيارات اإلما منع  ساعة 48ل لمدة اتجوللفرض حظر 

بشكل  التمييز قد أخفقت فيوأشارت األنباء إلى أن جميع أطراف النزاع . لى المستشفياتإين الجرحى المدني

تستخدم القوة كانت  ما  المدنية، وغالباًوالممتلكات بين المقاتلين والمدنيين، وبين األهداف العسكرية واف

بغلق أو تدمير أو وقوات جيش المهدي  والقوات األمريكية ة العراقي قيام القواتوأفادت التقارير. المفرطة

 لما ذكره الدكتور ياسين فقاًوفعلى سبيل المثال، و.  ألغراض عسكرية كالمدارس،،استخدام المباني المدنية

مايو، / أيار5 المستشفى في باقتحام ي عراقجندي 40نحو قام ر الحكيم، اقالركابي، مدير مستشفى محمد ب

وقد . ستشفىغالق المإ وأجبروهم علىمقاتلي جيش المهدي قديم عالج لت موظفا لالشتباه في 35ل اواعتق

عن وقوع خسائر بين المدنيين  قوات الجيش والشرطة العراقيةل الداعمةمريكية  الجوية األغاراتالأسفرت 

 إلى األرقامأشارت (مارس / آذار26 في التقارير الواردة من حي الثورة في الحلةخالل العملية كما ذكرت 

 و 7 و 6مارس و / آذار31 و 28وفي منطقة الكاظمية ببغداد بتاريخ ؛ ) شخصا29ً إلى 11ل ما بين مقت

وفي منطقة الشعلة بمدينة الكاظمية ؛ ) مدنيا57ً إلى مقتل األرقامأشارت (مايو / أيار4أبريل و / نيسان10

 29البصرة في حيانية بمنطقة الفي و ؛)شخصاً 32 قتلأفادت التقارير عن م(مارس / آذار29ي ببغداد ف

في )  أشخاصقتل ستة (البصرةفي  و؛) أشخاصخمسة قتلأفادت التقارير م(أبريل / نيسان5مارس و/آذار

 األمريكية على أيدي قوات األمن العراقية أو اً مدنيينخمسة وثالثكما أوردت التقارير مقتل . أبريل/ نيسان3

كما . أبريل/ نيسان25 و 15 و 9 و 8صدر في في معارك في الشوارع مع جيش المهدي في مدينة ال
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مريكية الصواريخ األب إلى التدميرسعاف ة إ اثني عشر سيارما يقاربالمستشفى العام لمدينة الصدر وتعرض 

 . مايو/ أيار3في 
 

يناير مع أعضاء من / كانون الثاني18 في البصرة، اشتبكت قوات األمن العراقية في ة مماثلأوضاعفي و .46

 وكذلك كان الحال حين تم ، دون تمييز بين المدنيين وأفراد األمن والمسلحين12د السماء الشيعيةميليشيا جن

دعت  ،البصرة ومدينة الصدركافة العمليات التي تعرضت لها في و. جريحاً 217 وقتيالً 97 :عد الضحايا

ن تلقي ضحايا العمليات أهمية ضما إلى  ومنظمة الصحة العالمية لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدةكل من

  .مقدمي الخدمات الصحيةتوفير الحماية لالعسكرية الرعاية الصحية و

  

قام  العنف في مدينة الصدر وغيرها من المدن عندما وتيرة تصاعد أثناءالعديد من المدنيين مصرعهم لقي  .47

 الهاون والصواريخ،  من قذائفعدد بإطالقمنشقة من المتشددين ال هجماعاتإحدى أفراد من جيش المهدي أو 

جيش اتُّهم شهود، ال د من لعدوفقاًو. المباني السكنيةت  أهدافها المحددة وضربأخفق معظمها في إصابة

 .استخدام المدنيين كدروع بشريةبالمهدي 

  

  المرأة وضع

  

النساء  التقرير العديد من الشكاوى من تي يغطيها خالل الفترة ال األمم المتحدة لمساعدة العراقتلقت بعثة .48

تعمل في األحياء والمؤسسات الحكومية   عناصر محافظةهافرضتي ت ال على حريتهنبشأن القيود

 على شفويةتعليقات   تلقيعدد من النساء عنوأفاد . والمؤسسات التعليمية في مناطق معينة من العراق

تلقت البعثة تقارير عن كما . غطاء الرأسفيها يرتدين يكن لم ، وال سيما في الحاالت التي لباسهمطريقة 

وأفادت الطالبات .  تهديدات أو مضايقات عند نقاط التفتيش ألسباب مماثلةعدد من النساء واجه فيهاحاالت 

 اللباس والسلوك لتجنب في أسلوب أكثر تحفظاًبغية االلتزام ب ن الضغط عليهن أسرهممارسةفي الجامعات 

وقد أوردت التقارير تعرض الطالبات الالتي لم . يشياتميللمختلف ال التابعينمضايقات حراس الجامعات 

قد شهدت بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها و. يالجامعالحرم  خارج  ضدهن انتقاميةيلتزمن إلى أفعال

 تحت سيطرة قوات منذ أن أصبحت الضغوط على النساء والفتيات انخفاضاً في حدةالعناصر المتطرفة 

العمل أو أو الذهاب إلى  بحرية أكثر، نقلوهذا يشمل القدرة على الت. صحوةالاألمن العراقية أو مجالس 

  .حضور األنشطة التعليمية

  

د، بما في ذلك الحاالت التي تنطوي على العنف ضد المرأة في مختلف أنحاء البالعن يتواصل اإلبالغ  .49

 سلسلة من الحوادث  إلى إجراء تحقيق فيمجلس النواب عضواتدعت إحدى أبريل، /وفي نيسان. بغداد

                                                 
 31 –يناير / كانون الثاني1للفترة من ) يونامي(ق اإلنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أنظر تقرير حقو 12

  .19، الفقرة 2007مارس /آذار
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 القوات الخاصة أفاد أحد المراقبين أنو. بغدادب منطقة الطوبجي على عنف ضد المرأة في يقال أنها انطوت

ف نساء في الربع الثاني من اطتخا عدد من حوادث إثرنشرت دوريات في منطقة شارع فلسطين العراقية 

عاماً  11 من سن لدرجة األساس فتياتبا شملت اختطاف، حالة 26 وأورد المرصد حدوث. 2008عام 

 ال تزال غير نأسرهإال أن  في غضون أيام، ن عن معظمهالوقت الذي تم فيه اإلفراجوفي . فما فوق

 طلب أو دفعال توجد معلومات تشير إلى و. الشرطة إلبالغ وأمستعدة لكشف معلومات عن ظروف الخطف 

  .13 نساء فردية ضد الأعمال عنف تم ارتكابكما . فدية
 

وقد تلقت البعثة .  أزواجهنالالتي يتخلى عنهنالنساء و وحقوق األرامل أوضاعوثمة قلق متزايد بشأن  .50

لوصول إلى سوق في اتقارير تسلط الضوء على الصعوبات االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها المرأة 

 في مرحلة عن الدراسةينقطعون  على األطفال الذين تأثيرههذا الوضع لو.  على وجه الخصوصالعمل

 يواجهن مشاكل في التي من النساء الين داخلياًنازح للبالنسبةالوضع ويتفاقم . لى العملإ ممبكرة الضطراره

  .الرعاية الصحية وأمأوى الالحصول على المساعدات، أو 

  

 الناتج عن  تقارير عن عمليات القتليتلق لمساعدة العراق في إقليم كردستان، واصلت بعثة األمم المتحدة .51

 موثقة في وقت سابق أنماط ، تم اتباعبعض هذه الحاالتوفي . وحرق النساء، والعنف المنزلي العنف

 في تلقى حتفها لهاتركو الضحايا  يتم إطالق النار علىحيث كان" جرائم الشرف"بـ تنطوي على ما يسمى 

. 14من جانب أفراد األسرة" وائيعشعمليات إطالق نار "ومن ثم اعتبارها بيت أو في األماكن العامة ال

ظهرت أو. أمراً بعيد المنال ها ما تكون تفاصيلغالباًو انتشار وحجم هذه الحاالت حولوتتفاوت اإلحصاءات 

 امرأة 150 امرأة وحرق 56مقتل لمساعدة العراق  بعثة األمم المتحدة تم تزويدها إلى رسمية حصاءاتإ

 .2008يونيو /يناير وحزيران/الثاني في إقليم كردستان بين شهري كانون 15أخرى

  

ه قد تم أنالتي تتخذ من أربيل مقراً لها قدمتها مديرية مكافحة العنف ضد المرأة  أظهرت إحصاءات رسميةو .52

فبراير، بما في ذلك /يناير وشباط/كانون الثانيخالل شهر ضحايا العنف من النساء ل حالة 145تسجيل 

ويتواصل تسجيل ارتفاع معدالت . العنف المنزليعالوة على  في المنازعاتكتعويض استخدام النساء 

، سجلت 2008خالل الربع األول من عام ف.  هذه الحاالت في المناطق الريفية في أربيل ودهوكحدوث مثل

 20و عن الشرف؛  دفاعاًأنها تمت يشتبه في جرائم السليمانية ثالث فيمديرية مكافحة العنف ضد المرأة 

. نساءة ضد الشفويتهديدات ل ة حال31العنف المنزلي و  حالة تنطوي على 27مثيرة للشكوك؛ وحرق حالة 

  التابعةوسائل اإلعالم والدوائر الرسميةكما أصدرت . تحقيق في معظم هذه الحاالتبالوقد بدأت الشرطة 
                                                 

أبريل، على سبيل المثال، أطلق مسلحون مجهولون النار على إحدى المحاميات وأختها فأردوهما قتيلتين عند / نيسان15في  13

  . 28 رقم الفقرةأنظر . ي حي التأميم في الموصلمغادرتهما منزلهما ف

وقد أكد المسؤولون حدوثها وتعهدوا بفتح . مارس/ آذار17أحالت يونامي هذه الحاالت إلى مديريتي أربيل والسليمانية بتاريخ  14

  .التحقيقات الالزمة
  .حدة لمساعدة العراق سنة وفقاً إلحصائيات بعثة األمم المت20 عدد كبير من هؤالء النساء دون سن الـ 15
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 بعض  حال، يعتقدعلى أية.  المرأة في المنطقةوضاعوتقييمات متضاربة ألتقارير حكومة إقليم كردستان ل

أن ، و2008 زيادة مطردة حدثت في النصف األول من عام  ثمةالمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني أن

سجلت بعثة األمم و. العنف ال يمكن إثباتهاوتيرة انخفاض المتعلقة بسلطات حكومة إقليم كردستان ادعاءات 

مايو، وادعى أفراد / أيار شهرعين األولين منطالق نار في األسبوإ ثماني حاالت  لمساعدة العراقالمتحدة

 ،ايوم/يناير وأيار/ كانون الثاني شهريبين و".عشوائي"إطالق نار أنها حالة األسرة في معظم هذه الحاالت 

 نتج حرقحالة  74إضافة إلى  في أربيل ودهوك جريمة قتل ضحاياها من النساء 23مسؤولون السجل 

ة  حال266 حرق وة حال76 وواضحة قتل ةمي جر16ية السليمانية سجلت مديرو. 16وفاةحالة  32 عنها

ظهرت كما أ. 17السليمانيةارميان بگقضاء مايو، في /يناير وأيار/كانون الثانيشهري  العنف المنزلي بين من

 ين من النساء لق136ن أأبريل، / في نيسان لمساعدة العراقإلى بعثة األمم المتحدةتم نقلها بيانات رسمية 

 في المحافظات الشمالية الثالث، مقارنة مع 2008 الربع األول من عام خالل ألسباب غير طبيعية نحتفه

  .2007 الربع األول من عام  خاللوفاةحالة  118

  

طوة هامة إلى يمثل خ إبالغ السلطات عن الحوادث التي تنطوي على العنف ضد المرأة  أنوبالرغم من .53

ما غالباً موثوقة وتردد الشهود، الذين الدلة األ عدم كفاية يعيقه ما ة غالباًالمحققين والقضابيد أن عمل األمام، 

 اإلبالغ عن مثل هذه الحاالت عدممشاكل وال تزال . همدالء بشهادتإلفي ايكونون من أفراد األسرة، 

اة،  بشأن بعض القضايا المحددة مثل معدل وأسباب الوفيعول عليها عدم وجود بيانات  ذلك، بما فيمستمرة

 إلى  مرتكبي هذه الجرائمعدم القدرة على تقديمادعاء يواصل المحققون و.  نتائج تحقيقات الشرطة بشأنوأ

الشرف، على الرغم من التأكيدات األخيرة ذات الصلة بلتساهل في الجرائم باالمحاكم فيما تستمر العدالة، 

 ووفقاً. 18مالحقة القضائيةق وال في التحقي أكبرالتزامبوجود  حكومة إقليم كردستان فيلمسؤولين 

شرف بين بالذات صلة   لجرائمقضايا 10 تم إصدار أحكام إدانة فيحصاءات الرسمية لمحافظة دهوك، لإل

 على الرغم من 15 القصوى التي تبلغعقوبة السجن من المدانين  ٪ 50 إذ قضى 2007 و 2000عامي 

 10 إلى 2بين اً تتراوح أحكام، فيما قضى الباقون 19 لكل منهم تهمة القتل العمد من الدرجة األولىتوجيه

 ووفقاً لحكومة إقليم كردستان، تم بنجاح تسوية نصف .همزوجاترتكابهم جرائم قتل ضد قريباتهم وسنوات ال

  .2008عدد الدعاوى المرفوعة في محافظة أربيل خالل األشهر الستة األولى من عام 

  

                                                 
  ". عن طريق الخطأ" حالة منها على أنها 41وصفت  16

  .قامت مديرية مكافحة العنف ضد النساء في أربيل والسليمانية بتوفير هذه البيانات 17

  .مايو من مديرية أربيل لمكافحة العنف ضد المرأة/ أيار18تم استالم البيانات بتاريخ  18

  . 1969 العراقي لعام العقوبات قانون  من406عمالً بأحكام المادة  19
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 االجتماع الثاني للجنة ،ني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستانبارزانيجيرفان مايو، ترأس / أيار12وفي  .54

 مكافحة العنف ضد المرأةالمعنية ب القائمة مديرياتالتي قررت إعادة تنظيم الو، 20المعنية بالعنف ضد المرأة

 لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدة وتعرب .بشكل مركزي في هيئة واحدة لتسهيل تحليل البيانات ودمجها

مالجئ لل إلى ضمان توفير التمويل الكافي واألمن رمي عن اتخاذ تدابير ت بهذا القرار، فضالًهابيترح عن

سلطات حكومة إقليم لم تتخذ كتابة هذا التقرير، وعلى أية حال، وحتى . النساء في المنطقةالتي تُعنى ب

  .21 تدابير محددة أيةكردستان

  

   األقليات والجماعات األخرىوضع

  

 استهداف نوالفصائل المسلحة المنظمة والميليشيات والمسلحواصلت ، 2008ف األول من عام خالل النص .55

الشبك، واأليزيديين والمسيحيين كما أن أوضاع .  األخرى في العراقوالجماعات المستضعفةاألقليات 

 لمساعدة بعثة األمم المتحدةوال تزال . يدعو إلى القلق بصفة خاصةأمر  التأميموالتركمان في نينوى و

 عالوة على . مع إفالت تام من العقابيتم ارتكابها األقليات جماعات عن هجمات ضد اًتتلقى تقاريرالعراق 

 من أجل الحصول كأكراد أو عرب أنفسهم عريف لتوا األقليات اضطرجماعاتزعم أن أعضاء في  يذلك،

بيع ل األقليات طرار أفراداض تقارير عن  أيضاً وبرزت.التعليم أو الرعاية الصحيةفي على فرص 

  .مغادرة العراقلكثير منهم بدى األمر الذي أممتلكاتهم، 

  

ن هجمات وعمليات ع  تقريرا17ًى مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تلق .56

 عشرة  عنا أسفر عن ما ال يقلفي جميع أنحاء العراق، م) ةمسيحيال(آشوريين -طائفة الكلدواختطاف ضد 

. في البصرة وبغداد وكركوك الحوادث بقية جلتتسعة حوادث في الموصل، وسكما وقعت . عمليات اغتيال

راعي مطرانية   رحو المطران بولس فرجتعرضفبراير، عندما / شباط29 أحد أسوأ الحوادث في وقد وقع

 من كنيسة الروح ان خارجاًعندما ك سائقه وحراسه الشخصيينفيما قُتل  لالختطاف الموصل في الكلدان

 للتفاوض من أجل  التي جرتمحاوالتالعلى الرغم من اإلدانة الدولية وو. الموصلبالقدس في حي النور 

 دينية  شخصية ثالثعديهو بذلك و.  من اختطافه عشرة أيامبعد  ميتاًتم العثور على المطراناإلفراج عنه، 

                                                 
 لتتولى دراسة وحل المشاكل المتعلقة بالعنف ضد المرأة على مستوى السياسات 2007يونيو /تم تأسيس اللجنة في شهر حزيران 20

لمدني وتتألف اللجنة من وزراء الداخلية والعدل وحقوق اإلنسان وشؤون المرأة والتربية واألوقاف وشؤون المجتمع ا. العامة

مايو، قامت حكومة إقليم كردستان بتزويد بعثة األمم / أيار13وفي . والرياضة والشباب والشرطة التابعة لحكومة إقليم كردستان

  .المتحدة لمساعدة العراق بتقريرين عن اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة خالل اجتماعاتها بشأن وضع المرأة

 وزارة الشؤون الدينية، تشير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى وجود دعم مبدئي من استنادا إلى مناقشات مع مسؤولين لدى 21

، ترمي إلى الحد من ممارسة تعدد 1959بعض الشخصيات الدينية فيما يتعلق بالتعديالت المحتملة على قانون األحوال الشخصية لعام 

على أية حال، ال تزال مسألة تمرير قوانين تقدمية من . واج والمجتمعالزوجات والسعي إليجاد دور منصف بشكل أكبر للمرأة في الز

  .خالل البرلمان أمراً محفوفاً بالمصاعب
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 تسجيل الروايات المتعلقة بالهجمات ضد المواقع التي وقد تم. 200622 منذ عامتتعرض للقتل مسيحية 

سبعة من الكنائس واألديرة في تعرضت يناير، / كانون الثاني6في : يرتادها المسيحيون وكانت كاآلتي

أصيبت كما يناير، /هجوم خالل احتفاالت عيد الميالد األرثوذكسي في كانون الثانيإلى الموصل وبغداد 

  . أصابهايتام، بأضرار جراء انفجارأللفتيات اي هي أيضا ملجأ ل، التمسكنتاكنيسة سانت 

  

 ا، بينهالشبكتسع هجمات ضد :  وكانت كاآلتي األيزيديين والشبك في نينوىضدالهجمات وقد تم تسجيل  .57

 ضباط الشرطة على جثتي عثرأبريل، / نيسان26وفي . في الموصلتمت  ا قتل، ومعظمهعملياتخمسة 

قل األيزيديين على األمن خمسة قُتل في سنجار، و. بعشيقة في وقت سابق في اقد اختطف ا كانالشبكاثنين من 

  .2008 النصف األول من عام خالل

  

العبيد والشيخ محمد خليل شيخ عشيرة نور محمد نور الطحان ال عبد  وهمان من قادة التركمان،ااثنتعرض  .58

وكان . ويوني/ حزيران10الموصل في يدي مسلحين في أ على الهاليبك إلى القتل شيخ عشيرة، حنش

  . ونبذ العنف في تلعفرعشائرعملية المصالحة بين الملتزمان بشدة بالزعيمان 

  

 المراسيم في العديد من م ورد ذكرهحيثبالغ ال القلق من الصابئة المندائيين تثير 4000ال تزال أوضاع  .59

وقد سجلت مجموعة  .لكترونيةاقع الشبكة اإل إلبادة غير المؤمنين، والتي نشرت على موالتي تدعو 23الدينية

 عملية 46  النساء واألطفال، وبما في ذلك عمليات قتل ضد قتل، ة عملي42 24 المندائيةحقوق اإلنسان

فبراير / وشباط2007يناير / كانون الثاني اعتداء بين21 وعمليات تهديد تم اإلبالغ عنها 10و ف، اطتخا

 فروا من الصابئة المندائيين قد ٪ من 80أكثر من  المندائية أن نأفادت مجموعة حقوق اإلنسا و.2008

 3000  وفروا إلى سوريا،من المندائيين  شخص 10000 : وعلى النحو اآلتي2003 منذ عام العراق

من الصابئة  5000ويوجد حاليا نحو . صرماليمن وإضافة إلى فرار البعض منهم إلى إلى األردن 

  . من بغداد والبصرة وبعقوبةأن تم طردهممأوى بعد ال وجدت العديد من األسر  في كردستان حيثالمندائيين

  

 ة في من السن12ّتنطوي على قتل  فاطتخحالة ا 15ن ع  تقريراًلمساعدة العراقتلقت بعثة األمم المتحدة  .60

لتهديد ا هذه المجتمعات إلى أفادت التقارير تعرضكما . البصرة في الزبيرو الخصيب و أبمنطقتي

  . القسريخالء اإلهم بهدفممتلكاتبضرار األإلحاق ولتخويف، وا
 

                                                 
، تعرض القس رغيد غني وثالثة من شماسي الكنيسة إلى القتل بالرصاص في سيارتهم التي كانت 2007يونيو / حزيران3بتاريخ  22

، 2006نوفمبر / تشرين الثاني30وفي . خص من االقتراب منها واسترداد الجثثمحملة بالمتفجرات في مدينة الموصل لمنع أي ش

  . تعرض القس منذر الداير مطران الكنيسة البروتستانتية في الموصل لالختطاف حيث عثر عليه ميتاً إثر رصاصة اخترقت رأسه

المراسيم لم تصدر عن أي عالم دين إسالمي بارز في على المواقع اإللكترونية، بيد أن هذه " فتاوى"على الرغم من اإلشارة إليها كـ 23

  . العراق

  .2008مارس /التقرير السنوي لحقوق اإلنسان الخاص بالمندائيين، آذار 24
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 المسلحة في النزاعاتاألطفال ب المعنيةمم المتحدة أللالممثل الخاص لألمين العام أجرت أبريل، /وفي نيسان .61

في تقريرها، سلطت الضوء على االنتهاكات واسعة و. دعوة من حكومة العراقإثر العراق زيارة إلى 

ضدهم وهم ة قضائيإجراءات طفل يواجهون  1000 أكثر من  ذلك وجوداألطفال، بما فيالنطاق لحقوق 

 تجنيد األطفال في مجموعات الميليشيات  إضافة إلى القوة متعددة الجنسيات،األطفال المحتجزون لدى

 المياه المأمونة،  ذلك الحصول على الخدمات األساسية بما فيتقلص إمكانيةالمسلحة، وبصورة عامة 

 في النزاعاتاألطفال المعنية بمم المتحدة أللوأوصت الممثل الخاص لألمين العام . ةيالصحالرعاية التعليم وو

 المستوى لوضع السياسات المالئمة لحماية الطفل، وال ةإنشاء هيئة مشتركة بين الوزارات رفيعبالمسلحة 

ة للرصد واإلبالغ داخل العراق لجمع مزيد  آليإعدادلى إكما دعت . سيما بالنسبة للعملية القضائية العراقية

 . األطفال مثل تجنيد األطفالذات التأثير المباشر علىجسيمة لحقوق اإلنسان النتهاكات االمن البيانات عن 

  

 تم اعتمادهاي تال) CRC/C/OPAC/USA/CO/1(لجنة حقوق الطفل في مالحظاتها الختامية أشارت  .62

 من البروتوكول 8 للمادة  الواليات المتحدة وفقاًتهألولي الذي قدمالتقرير احول  2008مايو / أيار22في 

 وجود أعداد كبيرة من إلىاعات المسلحة، نز األطفال في التورطاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 

اللجنة علماً  تحيط وفي الوقت الذي.  الواليات المتحدة في العراق التي تديرها االحتجازكزاألطفال في مرا

لعدم إمكانية  فإنها تعرب عن أسفهاالتدابير المتخذة لوضع برامج تعليمية لألطفال المحتجزين في العراق، ب

 الذين يتم احتجازهموتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد األطفال . جميع األطفال المحتجزين على التعليمحصول 

الحصول على خدمات مكانية إفترات طويلة من الزمن، في بعض الحاالت لمدة عام أو أكثر، دون ل

 إزاءوعالوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها . اً ونفسياًبدنياتخاذ تدابير لتأهيلهم استشارية قانونية أو 

وقدمت اللجنة . نو األطفال المحتجزالتي يتلقاهاالتقارير التي تشير إلى المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة 

  ال يتم اللجوء إلى احتجازبما في ذلك ضمان أنفي االتفاقية ف اطرلدول األمجموعة من التوصيات إلى ا

  .المحتجزين العدد اإلجمالي لألطفال  يجري تخفيضمالذ أخير وأنكإال  األطفال

  

  اإلعالميين واستهداف  عن الرأيحرية التعبير

  

تعرض التي تالعراق  أضعف المجموعات المهنية في جميع أنحاء أحد عالميونن واإلوالصحفيال يزال  .63

 . وعمليات الخطف واالغتيالالموجهوأعمال العنف  تهديداتلل

   

 انفجار إثر عالء عبد الكريم، ،مصور في تلفزيون الفراتال بلد  مدينةفيقُتل يناير، / كانون الثاني30في  .64

ت، وهي المراسإحدى الصابة إ و السيارةقتل سائقعن مالحادث كما أسفر .  استهدفت سيارتهعبوة ناسفة

ن في بابل والصحفينظم ، 2008فبراير / شباط6وفي .  ومساعد المصور حيدر جواديحسنالفاطمة 

ضد التهديدات توجيه االحتجاج تال و. عالمقوات األمن على وسائل اإلالتي تفرضها  على القيود احتجاجاً

ف واغتيل بعد اختطلال دمجوحسام تعرض فبراير، / شباط10وفي . هذه القيوداعترضوا على أولئك الذين 
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شهاب التميمي، رئيس اتحاد الصحفيين لقي فبراير، / شباط27وفي . بغدادبالرصافة منطقة ذلك بيومين في 

 13وفي . طلق مسلحون النار عليه في بغدادأ قبل أربعة أيام عندما أصابتهثر جروح خطيرة حتفه إ

  . في بغداد المواطن صحيفةل لدىالذي يعم،  العقابيقاسم حسين محمد عبدقُتل مارس، /آذار

  

 إثر بجروح خطيرة ية،تلفزيونالبراهيم، وهو مصور يعمل بقناة الديار إ  ميثمصيبأأبريل ، / نيسان3وفي  .65

 ،صحفي عراقي، وهو مازن الطيار وفي اليوم نفسه، أصيب . بالقرب من مدينة الصدرعبوة ناسفةانفجار 

، تلفزيون بالدي، وهو مراسل لالركابيحسن ا أصيب كل من كم. البصرة منطقة القبلة باص فيبرصاص قنّ

 في في منطقة زيونة مسلحون همالسائق عزمي حبيب بجراح خطيرة عندما هاجمومصور حميد هاشم الو

قيام   إثرالًينخيل قتال تلفزيون الذي يعمل لدىجاسم البطاط ُأردي أبريل، / نيسان25وفي . أبريل/ نيسان22

مايو، / أيار4وفي  .لى مكتبه وسط مدينة البصرةإ  بينما كان متوجهاًق النار عليهمسلحين مجهولين بإطال

 لدى وكالة أنباء مراسلون التي تتخذ من عملت ةصحفيوهي )  عاما36( عبد الوهاب سروةقتل مسلحون 

ي لكثير من الصحف المحلية العراقية، وعملت فوقد كتبت الصحفية سروة عبد الوهاب  . مقراً لهابغداد

عراقية لحماية حقوق الجمعية ال في  عضواًت في الموصل، وكانالمفوضية المستقلة العليا لالنتخاباتمكتب 

  منطقةقتل بنيران قناصة فيلل، من تلفزيون آفاق، ة وسام علي عود تعرضمايو،/ أيار22وفي . الصحفيين

، وهو صحفي الحسني هاشم يدر على جثة حبعقوبةبفي بهرز عثر مايو، / أيار22وفي . بغداد بالعبيدي

 4وفي .  قد اختطف قبل بضعة أيام الحسني وكانوقد مزقها الرصاص، صحيفة الشرق، يعمل لدى

ر ا بجروح خطيرة عند انفجالعراقيةتلفزيون محطة  لدى صبري، وهو مصور ي أصيب عدويوني/حزيران

وهو مذيع دين عبد الحميد النقيب،  القُتل محيي، ويوني/ حزيران17وفي .  وسط مدينة البصرةعبوة ناسفة

  .الموصلالزراعي ب منزله في حي ةغادرهم بم برصاص مسلحين بينما كان ي العراقية،اإلعالملدى شبكة 

  

  حرية التعبير عن الرأي في إقليم كردستان

  

ستان،  في إقليم كردعالميين اإل ضدأو اعتقال/تخويف وعمليات  عن تقارير يواصلت بعثة األمم المتحدة تلق .66

عدد من رفع بمسؤولون كما قام ال. ة العامالتي تمس المصلحة القضايا كتبوا تقارير عنال سيما أولئك الذين 

 وخالل الفترة ذاتها، أعلنت السلطات المسؤولة عن حقوق اإلنسان .25 ضد الصحفيينة تشهير جنائيدعاوى

  .لدى حكومة إقليم كردستان سعيها لتحسين أوضاع الصحفيين

  

ه قد تم إلقاء  أن26هم اتصال مععلى  لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدة كانتعدد قليل من الصحفيينإدعى  .67

للمضايقة وسوء المعاملة حيث تعرضوا  2008فبراير / شباط1يناير و / كانون الثاني31 القبض عليهم في

تمت مصادرة الصور ه قد  أنوأفادوا أيضاً. حكومة إقليم كردستانالتابعة لالشرطة أفراد من جانب 

                                                 
  . العراقيالعقوبات من قانون 433عمالً بأحكام المادة  25

  .تم حجب أسماء الصحفيين ألسباب أمنية 26
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 على التي تقوم بها تركيا العمليات العسكرية آثار تغطية تهم محاوللدى والمالحظات التي كانت بحوزتهم

التي تم تقديمها للبعثة أحد فوتوغرافية اللصور وأظهرت ا. المدنيين والممتلكات المدنية على طول الحدود

 ينصحفيوقد أدانت رابطات ال. سحبه على األرض التي كانت تقوم بقوات األمنب ين وهو محاصرصحفيال

 من  آخرينصحفيينالوقت الذي تم فيه منع حكومة إقليم كردستان في السلطات التابعة ل سلوك ينمحليال

  . 27تغطية العمليات العسكرية

  

لى المحكمة في السليمانية إ، 29 إحدى الصحف المستقلة28 رئيس تحريرتم استدعاءفبراير، / شباط4وفي  .68

األرصدة الشخصية  عن  ضده الرئيس العراقي جالل الطالباني لنشره مقاالً التي رفعهالشكوىا  علىردلل

تم فبراير، / شباط10وفي . 30لى أجل غير مسمىإقضيته يل  عنه بكفالة وتأجوقد تم اإلفراج. لرئيسل

رفع ية، حيث السليمانفي لى محكمة كالر إ، هاوالتي صحيفة لدى وهو صحفي ،حمد محمودأعمر استدعاء 

 محمود قد بناء على مقال كان شكوى ضدهرئيس مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة كالر 

وقد تم إثر ذلك احتجاز .  الحزب الديمقراطي الكردستانيفيسياسيين للمتضاربة ال تالو الءا عن هكتب

قامت قوات البيشمركة الكردية ، فبراير/ شباط16وفي  . بكفالة بعدهاالصحفي لمدة ثالثة أيام أفرج عنه

  في أحدلمدة أربعة أيامحيث خضع لالستجواب  نينوى، قضاء تلكيف في في 31ينصحفيال باعتقال أحد

 على عدم ا على التوقيع على رسالة وافق بموجبهوقد تم إرغامه.  في دهوك التابعة لقوات أسايشفقامرال

 16وفي .  سراحهتم إطالقلدين المسيحيين قبل أن يقادة حكومة إقليم كردستان ورجال ا" تشويه سمعة"

 راسان، رئيس تحرير صحيفة يمحكمة دهوك مذكرة توقيف بحق محمد صالح حاج صدرتأمارس، /آذار

قرار فيه تهم ا ، لنشره مقاالً في االتحادعضو آخرإضافة إلى  )التحاد اإلسالمي الكردستانية لالمرخص(

رهابية في إنشطة أ يتحاد اإلسالمي الكردستاني لتورطهم المزعوم فالاعتقال عدد من أعضاء باالمحكمة 

  . بكفالةوقد تم اإلفراج عن االثنين.  دوافع سياسية على أنه ذوالعام الماضي

  

 عندما للضررمعداتهم كما تعرضت  تلفزيون كردستان تهديدات بالقتل وموظفتلقى فبراير، / شباط9وفي  .69

نقابة  وقد أدانت . مجموعة من الرجال المسلحين في أربيلنفذته هجوم على شرطي مرورتصوير حاولوا 

 مارس،/ آذار2وفي .  في الموضوعلتحقيقا الهجوم وطلبت من وزير الداخلية هذاكردستان في الصحفيين 

 ينمسؤولأحد الحمد، وهو قريب أبراهيم إ بالقتل في رسالة بعث بها هالو وران تهديداًگ تلقى الصحفي ناباز

                                                 
 زيارة المنطقة المحظورة عبر ناحية سيداكان في أربيل إال أن ضباط األمن "دبِن سكوا" مجموعة تفبراير، حاول/ شباط23في  27

وتمت مصادرة آالت التصوير غير أنها ًأعيدت دون أضرار عندما تمت إعادتهم . التابعين لحكومة إقليم كردستان اعترضوا سبيلها

  . إلى قضاء سوران

  .تم حجب إسم رئيس التحرير ألسباب أمنية 28

  .الصحيفة ألسباب أمنيةتم حجب إسم  29

وفقاً للمصادر، كتب المقال الباحث األمريكي مايكل روبن الذي يعمل لدى المعهد األمريكي لبحوث السياسات العامة، انتقد فيه عدداً  30

  . قتباس المقال ونشره في صحيفته بحسن نيةاوقال رئيس التحرير أنه قام ب. من الشخصيات الكردية بمن فيهم الرئيس العراقي

  .تم حجب إسم هذا الصحفي ألسباب أمنية 31
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 ر التهديد علىاكرقام بتعتذر، ا إبراهيم قد أن هالوكر أنه على الرغم من وذُ.  المستوىي رفيعنيعراقيال

  بعثة األمم المتحدةخاطبتمارس، / آذار17وفي . 32 اإللكترونية على الشبكة بوست كردستانموقع صحيفة

شكاوى المقدمة ضد مبررات لهذه االعتقاالت والب وطالبتحكومة إقليم كردستان سلطات  لمساعدة العراق

 وال يزال .ورانگ ناباز ضد  بالقتللتحقيق في التهديدعلى اهؤالء الصحفيين وحثت حكومة إقليم كردستان 

 في انتظار توجيه التهمة إليه قبل عام هلااعتقالذي قامت قوات أسايش في أربيل ب فاتح الصحفي سرود مكرم

  .33رهابيةإنشطة أتهم بالتورط في انه قد علماً بأ

  

  ضد الصحفيين في مثل هذه الحاالت هييتم اتخاذهاأن اإلجراءات التي على ويصر مسؤولون في الحكومة  .70

، ما أدى إلى لكتابة التقاريرعدم وجود معايير االفتقار إلى المهنية وواشتكوا من . مناسبة و قانونيةإجراءات

السلطات بالالئمة على ن وصحفيالوألقى . 34الدقة وادعاءات ال أساس لها ضد شخصيات عامةتوخي عدم 

  الدعوةنون حكوميومسؤولالوقت الذي وجه فيه  من الوصول إلى المعلومات، في محرمانهفيما يتعلق ب

 في تسليط الضوء على اإلعالم وسائل  الذي تبديهحتراماال إلى عدم واتقارير وأشاراللصحفيين للتحقق من 

  .35 بالمصلحة العامةتمسقضايا 

  

 اً منظمة غير حكومية مقرها في نيويورك، تقريري لجنة حماية الصحفيين، وهتصدرأايو، م/ أيار5وفي  .71

إلى  حكومة إقليم كردستان ت، ودع36يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الصحفيين في منطقة كردستان

.  من العملبما في ذلك احتجاز الصحفيين والتهديد بالطردضدها عنف وال الصحافة تخويفلية علنال اإلدانة

 مايو/ أيار7وفي . اإلعالميين إلى وقف االستخدام العشوائي لقوانين التشهير الجنائية ضد ت اللجنةكما دع

العديد من أوجه القصور ، في رده على التقرير بوجود مسعود البرزاني، رئيس حكومة إقليم كردستانأقر 

  في هذا المجال تقدمأنه تم إحراز شدد على  لكنه عن الرأي حرية التعبيرمجال سعي اإلقليم لتحقيقفي 

  .37 العقد الماضيخالل

  

صحفيين ال  ضدقضائيةالدعاوى تتواصل العلى الرغم من مالحظات رئيس حكومة إقليم كردستان،  .72

دوكان بموجب أمر من المحكمة بسبب تم إغالق صحيفة ، ويوني/ حزيران3في ف. والمحررين بتهمة التشهير

نشرها أن الصحيفة قد استهدفت لعن اعتقاده بصحيفة ال مصدر في أعربمع ذلك، و". مخالفات إدارية"

                                                 
 2007يونيو /حزيران-أبريل/كانت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق قد أشارت في تقريرها عن حقوق اإلنسان للفترة من نيسان 32

حقيق في ولم يتم الت. 2007أبريل / نيسان4ختطاف واإلهانة على يد أشخاص مجهولين بتاريخ وران قد تعرض لالگإلى أن 

  .وران تقديم شكوى لدى الشرطةگالموضوع حيث رفض 

  2007ديسمبر /األول  كانون-يوليو / وتموز2007يونيو / حزيران–أبريل /تقريري بعثة األمم المتحدة الفصليين لنيسان 33

  .2008مارس / آذار26مقابلة مع وزير الداخلية، السليمانية، في  34

  .2008مارس / آذار27ت غير الحكومية، السليمانية، في لقاء مع عدد من الصحفيين والمنظما 35

  .اعتمد التقرير على مهمتين لتقصي الحقائق إلى أربيل والسليمانية خالل العام الماضي استغرقتا أسبوعين 36

  )./http://www.krg.org(مايو / أيار7نقالً عن الموقع اإللكتروني الرسمي لحكومة إقليم كردستان بتاريخ  37
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لمدة ثالثة تم إصدار الحكم بالسجن ، ويوني/ حزيران3وفي . 38تقارير عن الفساد في حكومة إقليم كردستان

 مقالة عن  المحكمة مسؤوالًاعتبرته  وهو مراسل يعمل لحسابه الخاص، بعد أن،دوكانيوران گ  ضدأشهر

  إدانة راباز2007ديسمبر / كانون األول5في كما تمت . 39 في دوكانياتالمستشفإحدى دارة إ تانتقد

 وقف مع  حكماً حالياً التشهير الجنائي ويقضيهاوالتي، بتهمة صحيفة يعمل لدىأحمد، وهو صحفي 

  .40التنفيذ

  

 العاملين معهم ستقلينالصحفيين المقد نصح المحررون ممارسة الرقابة الذاتية، وكثيرة تواصل صحف  .73

  هؤالء الساسة السياسيين ذوي النفوذ، وال سيما إذا كانتصرف صادر عنسوء أي بالعدول عن اإلبالغ عن 

 توزيع علىفي السليمانية بائعي الصحف  عدم تشجيع  أيضاً كما يزعم.ذات نفوذ ذوي صالت بعشائر

 في عمليات  باراستين وزنياريلمخابرات مثل أجهزة اتمت اإلشارة إلى ضلوعقد و. 41المنشورات المستقلة

 .42الصحفيين ضد  األذى والموتبإلحاقتخويف وتهديد 

  

  نزوح السكان المدنيين

  

  من النازحين مليون شخص2.8أكثر من يوجد ،  األمم المتحدة لشؤون الالجئين لتقديرات مفوضيةوفقاً .74

  مليون1.6وما يقارب  2006قبل عام  مليون شخص منهم إلى النزوح 1.2تعرض  ، داخل العراقحالياً

يعيشون في المباني العامة شخص  250000وقد كان ما يربو على . 2008 و 2006 بين عامي شخص

 في بغداد  األصليةمناطقهماألفراد إلى من  100000أكثر من عاد ، 2007منذ عام و. معرضين للطرد

 شخصاً من 42 102ال تزال أوضاع ذلك، باإلضافة إلى . والبعض اآلخر في األنبار بالدرجة األساس

 المقيمين داخل العراق من السوريين 588 و فلسطينياً 14 915الالجئين غير العراقيين، ال سيما أوضاع  

  .بسبب قضايا أمنيةلمساعدة العراق من األمور المثيرة للقلق لبعثة األمم المتحدة 

  

 العمليات العسكرية في مدينة الصدر،  أنرغمدة،  عدداً أقل من حاالت النزوح الجدي2008وقد شهد عام  .75

العمليات وقد أدت .  للنزوحالمدنيين العراقيينب  ال تزال تدفعيران وتركياإالبصرة، وعلى طول الحدود مع و

 كان عدد.  معظمهم إلى مناطقهم أسرة داخل بغداد، عاد4000 نحو نزوحالعسكرية في مدينة الصدر إلى 

قد تم تسجيل و.  ضئيالًالعمارةوالموصل و في البصرة  التي جرتمليات العسكرية خالل العحاالت النزوح
                                                 

  2008يونيو / حزيران3 مع الصحفي بتاريخ مقابلة 38

  .إدعى دوكاني أن المستشفى كانت تصرف أدوية منتهية الصالحية 39

 في محكمة جنح حلبجة 2007ديسمبر / كانون األول5لقد تمت إدانة راباز أحمد وصدر الحكم ضده بالسجن لمدة ثالثة أشهر بتاريخ  40

  .ية شكوى ضده خالل السنوات الثالث المقبلةوسيتعين عليه قضاء مدة حكمه في حالة تقديم أ

يونيو / حزيران16 ولقاء آخر مع الصحفيين في السليمانية بتاريخ 2008أبريل / نيسان23لقاء مع الصحفيين في دهوك بتاريخ  41

2008.  

  .لي على التوا2008يونيو / حزيران16أبريل و / نيسان23مقابالت مع الصحفيين في دهوك والسليمانية بتاريخ  42
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الدورة والجامعة والصليخ  في أحياء 2008 األشهر األولى من عام خاللالثانوية حاالت النزوح الجديدة و

ر قيام الجماعات التي تسيط أو بسبب عينين بسبب استهداف أشخاص م في بغدادلكرخمناطق اعظمية واألو

  . النازحينعرقلة عودةعلى هذه المناطق ب

  

 األشخاص بازدياد صعوبة تنقل بالقلق إزاء التقارير التي تفيد  األمم المتحدة لمساعدة العراقبعثة تشعر .76

أكثر  الدخول المتبعة، والتي تتسم بكونها سياساتلل  داخل العراق وكذلك إلى البلدان المجاورة نظراًنازحينال

بدا أن ، 2008في أوائل عام ف.  على حدود الدولة وحدود المحافظاتالمفروضة اترتأشيالو، تقييداً

فقد فرضت إحدى . ين داخلياًنازحاستقبال المزيد من الفي  بشكل متزايد ةترددم منة نسبياًالمحافظات اآل

ة رسمية وغير رسمية على دخول وإقامقيوداً  محافظة في العراق 18عشرة محافظة على األقل من أصل 

 الخدمات العامة هم علىصولح األمر الذي حال دون، بصفة نازحينتسجيل ال، أو حرمتهم ن داخلياًنازحيال

المناطق أو  وأتهدف إلى تقييد الدخول إلى بعض المحافظات التي هذه التدابير، قد كانت و. والمساعدات

  .  حد اإلشباعالجتماعيةالخدمات اوصول العتبارات سياسية أو بسبب أو افع أمنية، ودذات المدن، 

  

  داخلياًنازحونباستمرار أن معظم االحتياجات الملحة التي حددها التُظهر وحتياجات الل الجارية اتتقييمال إن .77

 فرص العمل والحصول على الوثائق/العملوالحصول على الغذاء والحصول على المأوى : ن هيووالعائد

 ارتفاع عدد السكان مع الحصول على الخدمات األساسية إمكانيةاعت قد تدفباإلضافة إلى ذلك، . على التوالي

ال تزال المياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية الكافية والخدمات الصحية و.  والعائدين داخلياًنازحينال

  .االحتياجات الملحة، ال سيما في القرى والمناطق الريفيةمن ضمن 
 

معسكر  فيالمقيمين اإليرانية  قاء منظمة مجاهدي خلأعضشخص من  3300ال يزال وضع ما يقدر بـ  .78

 8في فقد تدهور هذا الوضع  .بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لاً قلقيمثلفي محافظة ديالى  أشرف

أكثر من تشمل ي منطقة ف هأدى إلى انقطاع امدادات الميا  في الزوركانية ممافبراير عند انفجار قنبلة/شباط

، اصدر المقرر الخاص 2008مارس /  آذار 6 وفي .شرفأهم سكان معسكر  شخص بمن في20000

عبر فيه عن قلقه حول الوضع المتدهور في معسكر أشرف  المعني بالحق في الغذاء تصريح صحفي

 التزويد بالمياه فورا لكافة سكان إعادةوحث السلطات المختصة على . والمناطق المحيطة به بعد االنفجار

هجوم إلى  2003منذ عام المعسكر الذي يقع تحت حماية القوة متعددة الجنسيات وتعرض . المنطقة

 منظمة  أن فيهأعلنتا بيانو يوني/ حزيران17حكومة العراق في أصدرت و. مايو/ أيار26في بالصواريخ 

وما  .ألحكام الدستور العراقي  من العراق وفقاا إلى طردهدعتمجاهدي خلق اإليرانية منظمة إرهابية و

مجاهدي خلق اإليرانية المقيمين ة أعضاء منظم حمايةتدعو إلى  لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدةفـتأت 

 انتهاك لمبدأ عدم ه منفيلما  أوطانهم أو إعادتهم إلى طردهمأو ترحيلهم  أو القسري اإلبعادمن  معسكرالفي 

ينبغي لسكّان  هاألطراف المعنية أن كافة كما تذكّر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق. الترحيل القسري

وتشعر . بالحقوق األساسية بما فيها مبادئ المحاكمة العادلة وعملية قانونية مناسبةمعسكر أشرف أن يتمتعوا 
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بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أن من يشتبه بقيامه بنشاطات غير قانونية في الماضي يجب أن يقدم 

ونفس الشيء، إن . الدولية المعترف بها للمحاكمة العادلة والعملية القانونية المناسبةللعدالة وفقا للمعايير 

رغبوا في البقاء على األراضي العراقية، علي سكان معسكر اشرف أن يحترموا القوانين العراقية بشكل 

 .كامل
 

 سيادة القانون 

    واالعتقالاالحتجاز

  

 كردستان مصدر قلق كبير لبعثة األمم إقليمالد بما في ذلك في أنحاء البكافة ال تزال حالة المحتجزين في  .79

 وزاراتكل من  اتزيارة مرافق االحتجاز والسجون تحت سلط تستمر ب التي لمساعدة العراقالمتحدة

 حرموا من حريتهم ألشهر أو الكثير من المحتجزين. الدفاع والعمل والشؤون االجتماعيةوالعدل  والداخلية

 الدفاع أو دون توجيه اتهام ي دون الوصول إلى محاميبا في ظروف غير مستقرة منحتى لسنوات وغال

على سجناء التعذيب وسوء معاملة باستخدام ال  واستمرار االدعاءات.ضيمثول أمام القا الأوبالجريمة رسمي 

البنية  اإلجراءات البيروقراطية وعدم كفاية الموارد وتدهور ئبط وتؤدي .مصدر قلق خاصنطاق واسع هو 

تواصل . معالجة ملفات المعتقلينفي إلى تأخيرات غير اعتيادية لة ئالتحتية وعدم وجود تدابير فعالة للمسا

مراقبة اإلجراءات الجنائية أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية  لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدة

 .والمحاكم الجنائية في إقليم كردستان
 

حكومة العراق وسلطات حكومة إقليم كردستان تي قدمتها وفقا للبيانات الو 2008يونيو / ن في نهاية حزيرا .80

في  المحكومينأمنية والسجناء  بألسبا معتقلينال إجمالي عدد فإن ،لمساعدة العراقإلى بعثة األمم المتحدة 

 56320 ل إلى إذ وصمارس/في نهاية آذاروبلغ العدد ذروته  اً شخص50595 وصل  العراقكافة أنحاء

استلمت بعثة األمم  كما. النزالءبيانات عن جميع كافة الوزارة حقوق اإلنسان في بغداد  وقدمت .شخصٍ

 وزارة حقوق اإلنسان في  من خالل كردستان العراق إقليمحكومةبالمتعلقة  تالمتحدة لمساعدة العراق البيانا

   .43قوات األسايشالمحتجزين لدى  كردستانسلطات حكومة إقليم لدى عدد المعتقلين  وال يشمل .أربيل
 

يناير/ كانون الثانيالسلطة المحتجزة فبراير/شباط  مارس/آذار   

23 800 القوة متعددة الجنسيات  862 23  862 23  

16 344 وزارة العدل  377 16  414 20  

6 540 وزارة الداخلية  892 6  112 7  

1 010 وزارة الدفاع  002 1  202 1  

االجتماعيةلشؤون وزارة العمل وا  783 783 860 

48 477 العدد الكلي باستثناء إقليم كردستان  991 48  450 53  

                                                 
   لم يتم تزويد بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  بإحصائيات عن اعداد المحتجزين لدى قوات االسايش  43
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1 999 العدد الكلي في إقليم كردستان  800 1  870 2  

50 476 العدد الكلي في كافة أنحاء العراق  791 50  320 56  

  

ابريل/نيسانالسلطة المحتجزة مايو/أيار  يونيو/حزيران   

تعددة الجنسياالقوة مت  862 23  229 23  229 23  

16 632 وزارة العدل  641 16  152 17  

7 193 وزارة الداخلية  688 6  535 5  

1 060 899 991 وزارة الدفاع  

االجتماعيةوزارة العمل والشؤون   706 640 613 

49 384 العدد الكلي باستثناء إقليم كردستان  097 48  589 47  

    

يم كردستانالعدد الكلي في إقل  761 2  160 3  006 3  

52 145 العدد الكلي في كافة أنحاء العراق  257 51  595 50  
 

81.  ِدعمالجرائم ذات صلة باإلرهاب والقتل ب باإلعدام والمدانين المحكومين الذي استثنىقانون العفو العام لم يؤد 

إلى لغاية اآلن  ،2008فبراير /  شباط 27في التنفيذ حيز ذي دخل الو ،44واالختطاف وغيرها من الجرائم

 بلغ عدد يونيو/نهاية حزيران وأفادت السلطات القضائية أنه ب.عن المعتقلين العراقيين واسع النطاقإفراج 

غير أن عدد الموقوفين حالياً ال يتجاوز الـ   شخص،100 000األشخاص المشمولين بقانون العفو العام 

شخاصاً خارج الحجز أو أشخاصاً تم اإلفراج عنهم مسبقا شخص حيث تشمل األعداد المتبقية أ 20 000

 موقوف 2000سراح أطلق فقد  ، لمساعدة العراقووفقا للتقديرات التي تلقتها بعثة األمم المتحدة. بكفالة

خالل يمكن التحقق منها بيانات موثوقة لم ترد أية ولكن التنفيذ  دخل هذا القانون حيز  أنمدان منذ نيوسج

  . المشمولة بالتقريرالفترة تلك 

  

  حكومة العراقاالحتجاز لدى سلطات 

  

 قياسا إلى 2008 في األشهر الست األولى من عام مرتفعا حكومة العراق لدى الموقوفينعدد ال يزال  .82

مقارنة مع  بال 2008يونيو /في حزيران موقوفا 24 360مجموع الإذ بلغ . 2007النصف الثاني من عام 

                                                 
األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام الرتكابهم الجرائم : قائمة الجرائم التي استبعدت وفقا للمادة الثانية من قانون العفو العام  44

 أو تؤدي إلى قتل و جرائم اإلرهاب التي 2005 عام ل10انون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم من ق) 2(1المنصوص عليها في المادة 

 وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتهجير السكان من مناطق سكناهم وجرائم القتل العمد واختطاف األشخاص والسرقة شخص إصابة

 .  وتجارة المخدرات وتهريب اآلثارح وتزييف العملةاواالختالس واالغتصاب واللواط والسف
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الزيادة المطردة إلى جزء كبير من هذه  ويعزى. 2007ديسمبر / األولفي كانون موقوفا 23 765

  .  المشتبه بهم في أنحاء كثيرة من البالدالمتمردين ضدمنية األحمالت الاستمرار االعتقاالت بعد 

  

حقوقهم فيما يتعلق  مع التركيز على الموقوفينرصد وتقييم حالة  لمساعدة العراق واصلت بعثة األمم المتحدة .83

وزارات العدل  واستمرت .ظروف االحتجازباإلضافة إلى  والعالج تباعهاإ القانونية الواجب جراءاتباإل

 بما في  لمساعدة العراق تعاونها مع بعثة األمم المتحدةفيوالدفاع والداخلية والعمل والشؤون االجتماعية 

خالل متحدة لمساعدة العراق بعثة األمم ال كما قامت.  االحتجاز والسجونكزالوصول إلى مراتسهيل ذلك 

 وسجون في بغداد والرمادياحتجاز مختلفة  كزأربع زيارات ألربع مراالفترة التي يغطيها التقرير بإجراء 

الكرخ في بغداد ومواقف االحتجاز في مركزي شرطة ألحداث في امركز احتجاز و مجمع الرصافة :وهي

 ).محافظة األنبارعان فعليا تحت سيطرة سلطات  يقنالسجنين األخيري( الحرية والشباب في الرمادي 

  

 في ضوء الظروف األمنية العامة في الموقوفينالتعامل مع عدد  على السلطات العراقية ال يزال من الصعب .84

 باإلضافة إلى .المتآكلة التحتية البنى اإلجراءات البيروقراطية وئد واالفتقار إلى القدرات والموارد وبطالبال

التحقيق والمحاكمة  ت وإجراءااالعتقال من اًابتداء وقوفينالمللتعامل مع وزارية الوجيهات تال بطء تنفيذ

بعثة وترصد . في العديد من مراكز االعتقال كليا أو جزئياالتي تهمل فضال عن المعاملة وظروف االحتجاز 

قدرا أكبر من الحماية يح التي من شأنها أن تتم تنفيذ هذه التوجيهات  وتقيلمساعدة العراقاألمم المتحدة 

 . المحرومين من حرياتهمفراداأللحقوق 
 

حول انتشار ممارسة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المستمرة  لمساعدة العراق بعثة األمم المتحدةال تزال  .85

 االحتجاز مرافقفي الموقوفين ال سيما  على نطاق واسع محتجزينال أو سوء معاملة  بصورة روتينيةتعذيبال

ثناء أووفقا للمقابالت التي أجرتها معهم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . ما في ذلك مراكز الشرطةب

للضرب أو سوء المعاملة السيما ، زعم الموقوفون بأنهم تعرضوا وزارة الداخليةالتابعة ل راكزملزياراتها ل

الحاالت بعض وفي . اعترافاتهمنتزاع األكثر شيوعا الوهي الطريقة  ،عند االعتقال أو االستجواب األولي

 يواستمر موظف. الضرب أو التعذيب المزعومةادعاءات تفق مع ا على أجسادهم تن آثارو المحتجزرضع

التي الفترة المشمولة بالتقرير بيد أن النتائج النتهاكات خالل وتوثيق اسجون ال ةزيار بوزارة حقوق اإلنسان

السنوي لعام تقريرها لنشر خطتها حقوق اإلنسان  وعلقت وزارة. بعدلم يتم اإلعالن عنها توصلوا إليها 

حول وزارات الدفاع والعدل أبدتها أبريل بعد اعتراضات / االعتقال في نيسانمرافق السجون وحول 2007

مسؤولين عن محاكمة أي من ال يونيو / حزيرانبحلول أواخرلم تتم و. رالمعلومات الواردة في التقرينشر 

   . ة المعتقلينسوء معامل
 

  :القوة متعددة الجنسياتلدى سلطات االحتجاز 
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نخفض ا وقد  موقوف23 000 إلى 21 000 نحوب متعددة الجنسيات ثابتا ةالقولدى  الموقوفينعدد بقي  .86

 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ال تزالو. يونيو/ حزيران30في موقوف  21 881  إلىالعدد ليصل

دون مراجعة قضائية من متعددة الجنسيات لفترات طويلة ة القولدى  المشتبه بهم اعتقالإزاء بالقلق  تشعر

 القضايا التي ال تفي بمتطلبات إعطاء الموقوفين مراجعةفيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية لأيضاً  ولقضاياهم

حكومة  وصرحت. 45يا المعترف بها دولالحق في اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها تماشياً مع األعراف

المرتبطة م حقوق اإلنسان يهامفإحدى  يه " اتباعهاالواليات المتحدة أن اإلجراءات القانونية الواجب

متعددة ة القو على المحتجزين لدى سلطات نطبقتوال "  على وجه العمومالعتقاالت والمحاكمات الجنائيةبا

وبناءاً على  .46على تفسيرها الخاص لطبيعة النزاعفي جزء منها  تستند ألسباب أمنية والعراقفي الجنسيات 

أكدت القوة متعددة الجنسيات في كانون طلب التوضيح الذي قدمته بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق، 

  مسلحنزاع دوليعلى أنه النزاع في العراق ال تزال تنظر إلى ن الواليات المتحدة أ 2007ديسمبر /األول

وتعتقد بعثة األمم المتحدة . تفق مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعةتعمول بها حاليا  الماإلجراءات حيث أن

القانون و لرابعةجنيف اتفاقية ال الثالثة المادة ينطبق إلى جانب قانون حقوق اإلنسانلمساعدة العراق أن 

احتجازهم  معرفة أسباب القوة متعددة الجنسياتيحق لألشخاص المحتجزين لدى  وبذلك ،الدولي العرفي

 ونصت .47جنائية والطعن في قانونية احتجازهمإن كانوا محتجزين بتهم  القضاءأمام الفوري المثول و

                                                 
  .81-68يونيو الفقرات / حزيران 30بريل لغاية أ/ نيسان1تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن حقوق اإلنسان للفترة من  45

 على رداً 2007وبر أكت/ تشرين األول2رسالة السفارة األمريكية في بغداد إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق المؤرخة في   46

 .2007يونيو / حزيران30بريل إلى أ/ نيسان1تقرير حقوق اإلنسان لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في 

اعترضت وقد . لحقوق المدنية و السياسيةالخاص باالحقوق مع التزامات الحكومة األمريكية بموجب العهد الدولي هذه   تتماشى 47

 إلى في رسالتهاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خارج نطاق الحدود اإلقليمية حيث أشارت تطبيالسفارة األمريكية على 

نسان ينطبق تؤكد أن القانون الدولي لحقوق اإل" بأن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 2007كتوبر أ/ تشرين األول2 المؤرخة البعثة

خارج يطبق  لحقوق المدنية والسياسية الالخاص با الواليات المتحدة أن العهد الدولي لما كان موقفولطا. ةالمسلح ة الدولياتعلى النزاع

 القانون القاضي بأن  رأيهابعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ال تشاطر الواليات المتحدةإن ). نفس المصدر(" نطاق الحدود اإلقليمية

لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال يطبق خارج نطاق الحدود اإلقليمية في أي ظرف بما فيه العهد الدو ،نسانالدولي لحقوق اإل

 للجنة حقوق اإلنسان 2004 لسنة 31 وقد كان قد تم تأكيد التفسير المتعلق بالتطبيق خارج نطاق الحدود من خالل التعليق العام رقم .كان

 يطلب من 1 الفقرة 2بموجب المادة " ول األطراف في العهد، والذي ينص على أنه بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الد

وجميع األشخاص الدول األطراف احترام و ضمان الحقوق الواردة في العهد لجميع األشخاص الذين قد يكونون داخل أراضيها 

الحقوق المنصوص عليها في العهد ألي شخص خاضع هذا يعني أن على الدولة الطرف أن تحترم وتكفل . "الخاضعين لواليتها القضائية

وهذا أيضا منعكس في التعليق . لسلطة أو سيطرة فعلية من تلك الدولة الطرف حتى وإن لم يكن متواجدا داخل أراضي الدولة الطرف

عهد ال يقتصر على أن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في ال" للجنة حقوق االنسان الذي ينص على 1986 لسنة 15العام رقم رقم 

 مثل طالبي اللجوء والالجئين ،تهم أو انعدامهاا الدول األطراف بل يجب أن يكون متاحا لجميع األفراد بغض النظر عن جنسيمواطني

 الجمعية كما قامت. "والعمال المهاجرين و غيرهم من األشخاص الذين قد يجدون أنفسهم في إقليمها أو خاضعين لوالية الدولة الطرف

 1990ديسمبر/في كانون األول A/RES/45/170ألمم المتحدة، في قرارها ا  ضمن سياسيىأعلى مستولألمم المتحدة، التي تمثل عامة ال

العهد في اإلقليم الذي تحتله في الكويت تماشياً مع تطبيق العراق اللتزاماته وجوب  بتأكيد حقوق االنسان في الكويت المحتلة وضع  حول

يها االستشاري بشأن أرفي اعتبرت محكمة العدل الدولية أيضا  كما ). مع دعم الواليات المتحدة144 -1ر بالتصويتتم اعتماد القرا(
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المباحثات التي أن  منها جملة أمورعلى سبتمبر / مكتب رئيس الوزراء في أيلولالتوجيهات الصادرة من

هي  القومي العراقي األمن تجرى بين السلطات العراقية والقوة متعددة الجنسيات تحت إشراف مستشار

 القوة متعددة الجنسيات وفقا للقانون من أجل إطالق سراح أولئك الذين ال لدى حتجزين المقضايا لتسوية"

 ".48السجل الجنائي العراقي وتسجيل مرتكبي الجرائم في يوجد دليل
 

  سلطات حكومة إقليم كردستان لدى االحتجاز
 
 أغلبفي لعراق توثيق حاالت توقيف األفراد لفترات طويلة والتي هي  بعثة األمم المتحدة لمساعدة اتواصل .87

 مجموعةففي . التحقيقات والمحاكمة إجراءات فيوتأخير غير اعتيادي األحيان على أساس اتهامات غامضة 

لمدة تصل إلى أربع  منهم 38 تم توقيف في أربيل حتجاز األسايشمرافق امعتقال في  55 عينة مكونة من

 دافع مسؤولو األسايش . المحكمةاإلحالة إلى أو أو توجيه اتهام إليهماإلحالة إلى قاضي التحقيق  سنوات دون

أبلغ أحد ومع ذلك .  عن هذه االعتقاالت بأنها قانونية وأن المحكمة تعيد النظر بها كل ستة أشهريشتيگ

ابة على الموقوفين الذين لم مارس بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق بأنه ليس لديه رق/القضاة في آذار

 ولم تستجب سلطات . االحتجاز تقع على عاتق المحققين القضائيينقانونيةوبأن مسؤولية ضمان  أمامه ايمثلو

 الذين ال  السابقة لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لمعالجة حاالت المعتقلينطلباتللإقليم كردستان حكومة 

لجنة حقوق  وقد سجلت .49تهمأو محاكم إليهم  سبع سنوات دون توجيه تهم االعتقال ألكثر منقيديزالون 

 حالة من األشخاص 140مرافق االحتجازالجمعية الوطنية لكردستان والمكلفة بمراجعة  فياإلنسان 

 .50 دون توجيه اتهامات لهم لدى مرافق احتجاز األسايش لمدة تزيد عن سنتينالمحتجزين

  

خالل  لمساعدة العراق تم إحراز تقدم إلى بعثة األمم المتحدةمسئولي األسايش  التي قدمهاووفقا للبيانات  .88

البعثة لم ومع ذلك فأن . واإلفراج عنهمقضايا المعتقلين بإعادة النظر في يتعلق فيما الفترة المشمولة بالتقرير 

بين كانون بيل أطلقت األسايش في أر.  على نحو مستقل هذه المعلوماتعن في وضع يمكنها من التحقق نتك

. مارس/آذار 31شخص قيد التوقيف منذ  350موقوفا وال يزال  553مارس سراح / يناير وآذار / الثاني 

                                                                                                                                                 
عمال التي تقوم بها الدولة األعلى  أن العهد ينطبق 2004 ويولي/العواقب القانونية لبناء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة في تموز

 .  القضائية خارج أراضيها ممارسة واليتها ما يتعلق بفي

 الفقرات 2007ديسمبر / كانون األول31 إلى ويولي/تموز1انظر تقرير حقوق االنسان لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق للفترة من   48

 .  بوصف شامل إلجراءات القوة متعددة الجنسيات للتعامل مع المحتجزين ضمن اإلطار الحالي66-73

 و االجتماع مع وزير العدل 2007أغسطس / آب23 و 2008فبراير / شباط24ربيل في في أ يشتيگ سايشاألي ولؤاالجتماع مع مس 49

 و 2007ديسمبر / كانون األول9 في استان البار فيولؤاالجتماع مع مس : 2007نوفمبر/ تشرين الثاني12في حكومة إقليم كردستان في 

 سلطات حكومة إقليم وجهة إلى الم2008مارس / آذار17أكتوبر و /ين األول تشر30 ، و 2007أغسطس / آب29الرسائل المؤرخة في 

  . الضوء على هذه القضايابتسليط  2007يونيو /قام تقرير سري للجنة القانونية لمجلس الوزراء في حزيرانوقد . كردستان
 

 2008يوليو / تموز16 في  العراقلكردستاننسان في الجمعية الوطنية مايو و اللقاء مع لجنة حقوق اإل/ أيار18صحيفة روزهما في  50

 . 
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 أواخر آذار  معتقال منذ561السليمانية فقد أبلغت بعثة األمم المتحدة لمساعد العراق بأنها تحتجز  سايشأأما 

باإلضافة إلى . إقليم كردستانخارج منطقة سلطات ال العرب إلى من الموقوفين 50وتستعد لترحيل مارس / 

يناير /  بين كانون الثاني محتجزا للفترة 162  عنالمسؤولين القضائيين في السليمانيةأفرج ذلك 

 أبريل/  نيسان 21في  و.الفترةموقوفا أبان تلك  43السليمانية سراح سايش أبينما أطلقت مارس /وآذار

 الموقوفين من 122عن أفرجت وبشروط أنها ألمم المتحدة لمساعدة العراق أسايش السليمانية بعثة ا أبلغت

في  كركوك معتقال من 75 نحو باحتجازمع االستمرار " تهديدا لألمن "ال يمثلون م كركوك ألنهإلىالعرب 

الذين كانوا قد احتجزوا موقوفا  59أطلقت أسايش أربيل سراح  ويوني/ حزيران5 وفي .وماجكاني  سجن

ه أطلقت أسايش يولي/  تموز 17أبريل و /  نيسان 1بين وفي الفترة الواقعة . هم بالجماعات اإلسالميةلعالقت

أوقفت أسايش  ويوني/ حزيران16 ومنذ.  شخص473 موقوفا مع االستمرار بتوقيف 781أربيل سراح 

 .من الموصل وكركوكعربا  بما فيهم محتجزا 391السليمانية 

  

خطيرة النتهاكات ة تواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق توثيق االلمشجعالرغم من هذه التطورات اب .89

الذين  بهم وبصفة خاصة المشتبه.  حريتهمسلطات حكومة إقليم كردستانالذين حرمتهم  بهملحقوق المشتبه 

عنيفة الاملة لمع باتم استهدافهموالذين   اإلقليمرهاب فيتورطهم في الحوادث المرتبطة باإلباعتقلوا لالشتباه 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق توثيق تواصل  . حد التعذيب خالل التحقيقاتإلىتصل تكاد التي 

خالل المراحل األولى من " عتقال سريةا"  زنزاناتضمن  قد استجوبواالمعتقلين  بأن ذات الصلةاالدعاءات 

ثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في الفترة  فقد قامت بع. االستخباراتمسئوليبالرغم من نفي  51التحقيقات

لمعتقلين تعرضوا للتعذيب خالل التحقيقات حالة ستة عشر بتوثيق يونيو /وحزيران أبريل/بين نيسانالواقعة 

بتعرضهم ن من المعتقلين الذين يزعم ي واالستخبارات من بينهم اثناألمن يولؤقوم بها كل من مسيالتي 

الرعاية  تلق  لمكالهما وحسب ما زعموا تعرضا لجروح داخلية وإصابات. 52لالغتصاب أثناء التحقيقات

عتقلين المعاملة السيئة للمتقارير عن اللقى وتستمر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق في ت.  الكافيةالطبية

ت وتشمل االدعاءا .53 منهمانتزاع معلومات أو اعترافات في معتقالت األسايش بغية عموما وال سيما

والتعرض لإلذالل لفترات طويلة مجهدة  بأوضاعجبار المعتقلين على البقاء  إلالضرب بقبضة اليد والكابالت

 . وحجب للزيارات العائليةالعام
 

والمعترفين باإلكراه إلى هم بالمشتبه من تعذيب من يزعمون تعرضهم للقضاة التحقيق وغالباً ما ال يحيل  .90

أحد وزعم ". مزيد من التحقيقات"إعادتهم للحجز لدى المحققين إلجراء لجان طبية وبدال من ذلك يؤثرون 

                                                 
 2008يونيو / حزيران15في السليمانية في ) مخابرات االتحاد الوطني الكردستاني ( لقاء مع الدكتور خسرو رئيس ديزكار زنياري  51

  .2008يونيو / حزيران13 على مقاله في صحيفة هاوالتي في رداً

 قاسيةية و قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز حكومة إقليم كردستان قد ادعوا أيضا بمعاملة  القوات العراقلدىن في الموصل والمتحجز 52

 . قوات األمن العراقية في معسكر الكندي في الموصل على أيدي

ولي األسايش ؤ مسعلى أيدي بتعرضهم لسلوك يصل لحد التعذيبتسعة عشر منهم إدعى  معتقال ، 25من نموذج لمجموعة مؤلفة من  53

 .  خالل السبعة أشهر المنصرمةحاالت وقعتسبع  ومن ضمنها التحقيق أثناء
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 ألول مرة أمام قاضي التحقيقمثل المحتجزين أنه كان ينزف من جروح أصيب بها أثناء الضرب عندما 

 االتهامات القائلة باتباع سلوك اإلقليمن في ون القضائيوالمسؤول وفيما رفض .متابعة هذه المسألةب لم يقمالذي 

قضائية المصادر ال غالبية ، بيد أن"شائعاً"في التعامل يصل لدرجة التعذيب معتبرين هذا النوع من السلوك 

، أن االعترافاتو المعاملة سوءوجود نمط مستمر من ب ت أقرالتي قابلتها بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

وخلصوا إلى أن التعذيب ال . تحت وطأة التعذيب كون قد أدلي بهات فإنه من المحتمل أن  وإن تم اإلدالء بها،

لى الجماعات المشتبه بانتمائهم إالمعاملة العنيفة لألفراد  يقال أن قيادة األسايش تجيز يزال سائدا حيث

على وجود إجراءات قانونية القضاة  وأكد .همبتورط المشتبه خاصة عند عدم وجود أدلة تثبت سالمية اإل

متكررة  شكاوى هممن تقديم حاالت ملموسة على الرغم من تلقيلم يتمكنوا  ميب لكنهلتعذ اادعاءاتلنظر في ل

 وفي أحد قضايا اإلرهاب التي عرضت على محكمة أربيل الجنائية في أواسط .ةمن المتهمين في المحكم

تزعت مارس لم يأمر القضاة بفتح تحقيق بالرغم من رفضهم لالعترافات التي تم تقديمها كونها ان/شهر آذار

 المحققين القضائيين بحوث بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلى عدم قيامتشير  إضافة إلى هذا .باإلكراه

المشتبه  يكون في معظم الحاالتو. التزام الصمتوحقهم في حقهم في االستعانة بمحام بالمحتجزين بإعالم 

ويتعذر على المحامين . لذين أساؤوا معاملتهما القانون إنفاذ مسؤولي معرفةلمنعهم من األعين  معصوبي بهم

بوجود أحد  إالّ في مناقشات سرية بالدخولال يسمح لهم الوصول إلى موكليهم في مراكز احتجاز األسايش و

بأن هذا اإلجراء يتعارض مع فيما يقر مدير األسايش في دهوك و". أمنيةسباب أل"مسؤولي األسايش وذلك 

 "رؤيتها"من من مسافة تمكّن على مراقبة هذه المناقشات  غير أنه وافقشتبه فيهم المعايير الدولية وحقوق الم

 إلجراء م استعدادهوا عنأربيل أعرب في يشتيگسايش مسئولي األ أن  منرغمبال و.54"االستماع لها "وليس

ط كبار  تورفي حاالت ال سيماكونها غير حيادية  رفض العديد من المعتقلين هذه اآللية ،تحقيقات داخلية

 .سايشولي األؤمس
 

 سجنا ومركزاً للتوقيف 17 خالل الفترة المشمولة بالتقرير  لمساعدة العراقزارت بعثة األمم المتحدة .91

 في إقليم كردستان بما فيها السجن 2008يونيو / يناير وحزيران/ الحبس االحتياطي بين كانون الثانيو

عادة إ ومراكز لتسفيرات في السليمانية ودهوك في دهوك و مراكز ا الزرگهوسجنربيل أالمركزي في 

سبع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق كما أجرت . األحداث في أربيل ودهوك والسليمانيةالنساء وتأهيل 

وبالرغم من قيام إدارات . في المحافظات الشمالية الثالثمن مراكز احتجاز األسايش زيارات ألربع 

 اكزإلى هذه المرلمساعدة العراق بعثة األمم المتحدة بتسهيل وصول ردستان حكومة إقليم كسلطات والسجون 

قريبة من مراكز " منازل" إلى زنزاناتهمينقلون من ما غالباً أن المعتقلين كانوا تبين المعلومات الواردة فإن 

عنف باستخدام ال  بتهديدهمالمسؤولينكما ادعى المحتجزون بقيام . ل زيارة بعثة األمم المتحدةيقباالحتجاز 

ورفض الموقوفون في أحد مراكز االحتجاز التي  .لى ممثلي المنظمات الدوليةإبعد التحدث  ضدهم الجسدي

                                                 
  2008ابريل / نيسان 24لقاء مع مدير األسايش في دهوك في  54
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 في حين ادعى 55خوفا من االنتقامتديرها األسايش التحدث إلى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

مناخ من عدم الثقة في خلق  يؤدي إلى  مماوقوفون بمركز آخر أن زمالءهم الموقوفين يعملون مخبرينالم

أثناء فترة كتابة مع السلطات المعنية  وأثارت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق هذه األمور .المركزهذا 

  .  هذا التقرير

  

الكتظاظ با يتعلق مراكز االحتجاز نفس القدر من القلق وباألخص فيمابعض وتثير ظروف المعتقلين في  .92

 يشتيگ مركز احتجاز األسايش فعلى سبيل المثال .والصرف الصحيالحد األدنى من النظافة واالفتقار إلى 

 من 64وال يزال  . من مركز احتجاز عقرة المغلق حالياًنقل السجناء مكتظاً للغاية بعد ال يزال في شقالوة 

كانت قد تعهدت تي  التجديدالدون وجود ما يشير إلى عمليات  مكتظة زنزانات في ستة محتجزينالمعتقلين 

ت  كانمتصدعةستة مبان في  من السجناء 397 يوجد معسكر السالم في السليمانية وفي .مسبقا السلطات بها

 الخدمات إلى سجناء ضعف إمكانية الوصولمن تمت مقابلتهم من ال وادعى .ثكنة عسكريةسابقا تستخدم ك

تغيير إدخالها، وعزى مسؤولو السجن ذلك إلى  التي تم الطبية والمرافق الصحية على الرغم من التحسينات

على  السجناء سوء معاملةحاالت عدد أقل من اشتملت على  أن هذه الزنزاناتوقيل  .في اإلدارة والموظفين

إضافة إلى مساحة مدرسة ابتدائية وكمبيوتر ال مجهزة بأجهزة ومكتبة طعام أفضل نوعية  والحراسأيدي 

المركزي في المحطة سجن  ففي وبالمثل. ة لكل مبنى وملعب لكرة القدمكبيره مخصصة للتمارين الرياضي

 الضعيفة الخدمات الطبية بخصوص تلقي شكاوىبعثة األمم المتحدة واصلت مدانًا،  286يوجد أربيل حيث 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ترحب و. 56زنزانات واالكتظاظ الشديد في بعض الوغير النظامية

حكومة إقليم كردستان حتى اآلن والعمل الجاري على مشاريع القوانين سلطات التي اتخذتها لتحسينات با

  . 57صالح نظام السجونإ إلىالجديدة التي تهدف 

  

 :عقوبة اإلعدام في إقليم كردستان

  

أربعة أشخاص على  2008مارس / يناير وآذار / بين كانون الثاني   قليم كردستانإ المحاكم في تحكم .93

ثالثة أشخاص بتهم القتل وقد نفذت سلطات حكومة إقليم كردستان عقوبة اإلعدام ب.  القتلةم بتهماإلعداب
                                                 

 و لكن دون 2007 في اجتماعات يشتيگأعربت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها أثناء لقائها مع أحد مسئولي األسايش  55

 . نتائج

 و 10×8 زنزانةأبعاد اكبر  . زنزانة و المدانين رصفوا في إحدى عشر زنزاناتبس االحتياطي رصفوا في ثمان محتجزي الح 56

 أو اصغر تشمل مابين 6×9 بقياس األخرى زنزاناتال.  سريرا حيث يتناوب السجناء في النوم بأسرتهم34 نزيال مع 83تشمل على 

 –ابريل /االنسان لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لسجن المحطة في نيسان انظر التقييم األولي لتقرير حقوق .  محتجز27-30

  .2007يونيو /حزيران 
  

تشمل التحسينات التي أدخلت ورش عمل للسجناء لعمل و بيع منتجات الحرف اليدوية و تدريبهم بأعمال اإلصالح و مرافق الغسيل  57

  .ى وسائل التعلم وغرفه للحاسوب و وسائل تساعد السجناء للوصول إل
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 سجيناً 34 يوجدحكومة إقليم كردستان لوزارة حقوق اإلنسان التابعة لووفقا . 58رهابجرائم المتعلقة باإلالو

  2008.59 ويوني/يران اعتبارا من حز بأربيلهم في السجن المركزيب عقوبة اإلعدام بانتظار تنفيذ

  عدد الجرائم التي يجوز فيها فرضفيما يتعلق بتحديدبعض التقدم حكومة إقليم كردستان من إحراز  تمكنت .94

 ا مؤتمر2008ووليي/ تموز1في فقد نظمت وزارة حقوق اإلنسان في حكومة إقليم كردستان . عقوبة اإلعدام

عقوبة اإلعدام والجرائم ب المتعلقةيم كردستان في أربيل إلعادة النظر في سياسة وممارسات حكومة إقل

حكومة إقليم ل  قانون مكافحة اإلرهاب التابع بما في ذلك أحكامالتي تلزم بعقوبة اإلعدامالتشريعية 

مكافحة  ثمان جرائم عقوبتها اإلعدام بموجب قانونأوصى المشاركون في المؤتمر بتعديل . 60كردستان

لتحرك على اسلطات حكومة إقليم كردستان حث لمساعدة العراق  تحدةبعثة األمم المتواصل . 61اإلرهاب

تنفيذ  بسبب استحالة تجنب حكام اإلعدامأ تنفيذاختياري لوقف نحو إلغاء أو تعليق عقوبة اإلعدام وفرض 

  . العقوبة في الردعفاعليةعلى عدم وجود دليل بسبب وأبرياء  الحكم على أشخاص

   

 :م المتحدة لمساعدة العراقبعثة األم  لدىتعزيزال أنشطة

   

دعم جهود الحكومة العراقية ومنظمات  لمساعدة العراق و تماشيا مع واليتها في بعثة األمم المتحدةتواصل  .95

تهدف هذه و. المجتمع المدني من خالل أنشطة بناء القدرات التي تركز على قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية

وتدعيم ثقافة حقوق حماية حقوق اإلنسان بقيادة وملكية عراقية في تطوير نظام لمساعدة إلى الاألنشطة 

 .اإلنسان في البالد

   

مم مشاريع مشتركة مع عدد من وكاالت األكما تواصل بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق العمل على  .96

واالجتماعية االقتصادية  لجنةالجنبا إلى جنب مع حيث قامت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . المتحدة

 والثقافة والعلممم المتحدة للتربية  وبمشاركة منظمة األ، بوصفها الوكالة الرائدة،)سكوااإل(لغربي آسيا 

 )يونيفم (وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة) اليونيسيف(مم المتحدة للطفولة وصندوق األ) اليونسكو(

الرسمي  العراق من خالل التعليم غير في لسلمياتعايش الدعم : "مشروع بعنوان لوضع تصور وإعداد ب

 في المجتمعييهدف المشروع إلى تعزيز الثقة والتعاون و". وأنشطة زيادة الوعي المجتمعيللمراهقين 

                                                 
  2008مايو / أيار6رسالة من وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان مؤرخه في  58

   2008يوليو / تموز1المعلومات المقدمة خالل مؤتمر وزارة حقوق االنسان حول عقوبة اإلعدام في  59
 

  . رهاب لسنتين إضافيتين  مدد برلمان إقليم كردستان نطاق تطبيق قانون مكافحة اإل2008يونيو /في حزيران 60
 

 أنشئت لجنة خالل المؤتمر قدمت توصيات أخرى إلعادة النظر بقانون العقوبات 2008يوليو / تموز15في اجتماع المتابعة في  61

ها ستعرض هذه التوصيات إلى اللجنة القانونية لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان و بعد. العراقي و غيره من التشريعات اإلقليمية 

للبرلمان اإلقليمي السلطة لتعليق أو إعادة تفعيل اإلحكام الواردة في التشريع الجنائي العراقي و . إلى برلمان اإلقليم لمناقشتها و إقرارها 

  .ليس تعديلها 
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العرقية من خالل التعليم غير الرسمي والمجتمعي والتوعية -حد من التوترات الطائفيةالالعراق وكذلك 

 أواخربحلول و.  عاما18ً-15 و 15-12الذين تتراوح أعمارهم بين  العراقي بأنشطة تستهدف الشباب

 النهائية عقب المناقشات التي جرت بين فريق األمم وصل المشروع إلى مراحل الموافقةيونيو / حزيران 

بعنوان ثمة مبادرة أخرى و. المتحدة القطري والوزارات العراقية ذات الصلة والجماعات غير الحكومية

مم ألل  تابعة ست وكاالتوهي تجمع ،"توفير التعليم للجميعبهدف في العراق  للمستضعفين التعلمتعزيز بيئة "

واليونسكو  واليونيسيف )موئل األمم المتحدة(منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بينها المتحدة 

ثة األمم المتحدة لمساعدة  إضافة إلى بعومنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

التعليم األساسي  التعليم ونوعية  هو تعزيز الوصول إلى المشتركالبرنامجاإلنمائي لهذا الهدف و. العراق

هدف يكما . الفئات ضعفا في العراقألكثر التعلم والتدريس ظروف عن طريق تحسين ) االبتدائي والمتوسط(

الرسمي وغير ( جودة التعليم األساسي تربوي بشكل يضمنوالدعم الالتخطيط واإلدارة نظم لى تعزيز إ

من خالل المساعدة والدعم ويتركز دور بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، . في ثالث محافظات) الرسمي

 بعثة  كما ستركز.هذا البرنامجلالتخطيط في كافة مراحل إدراج مبادئ حقوق اإلنسان فني، على ضمان ال

على مستوى السياسات العامة من خالل  حقوق اإلنساندمج وتعزيز نهج على عدة العراق  لمسااألمم المتحدة

 إضافة إلى هذا، تسعى بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، . وزارة التربيةلمسؤوليالتدريب  فرص توفير

 الشؤون المتعلقة باالشتراك مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة، إلى القيام بحمالت كسب التأييد حول

بحقوق اإلنسان خاصة فيما يتعلق بأهمية تعليم الفتيات وتزويد مواد تدريبية لشؤون حقوق اإلنسان مع 

  .التركيز على الفئات المستضعفة
 

 دعم قطاع سيادة القانون

   

 فـي   حماية حقوق اإلنسان  "مارس حلقة دراسية حول     / في آذار    لمساعدة العراق    بعثة األمم المتحدة  نظمت   .97

  الداخليـة والـدفاع    تي مكتب رئيس الوزراء ووزار     مسئولي  من 80حضرها نحو   " مكافحة اإلرهاب سياق  

مكافحة اإلرهاب والفصل في الجـرائم      سياسات   ذوي المستوى الرفيع والمتوسط والمضطلعين برسم وتنفيذ      

 آذار ممثلين عن    12- 9ن   كما شارك في الحلقة الدراسية التي عقدت في بغداد للفترة م           .ة باإلرهاب علقالمت

خبـراء  وقـام    .دفاعي  ن ومحام ين عام يقضاة ومدع  إضافة إلى     العدل وحقوق اإلنسان والبرلمانيين    تيوزار

المملكـة   وشرطة   مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     اإلرهاب التابع لمكتب األ    الوقاية من  عرتابعين لف 

لألمـم   التابع   لمكافحة اإلرهاب  واإلطار القانوني العالمي     هابعلى التحقيق في أعمال اإلر    بالتركيز  المتحدة  

فـي سـياق    عادلة  المحاكمة  واإلجراءات القانونية الصحيحة وال   والمسائل ذات الصلة بسيادة القانون       المتحدة

 وقـام   .لقانون الـدولي  مع ا  واتساق تشريعات العراق فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب       مقاضاة جرائم اإلرهاب  

ـ  عرض عن التجربة العراقية في مكافحة       بتقديم   مكافحة اإلرهاب    يريةممثل مد   قـدم مـدير   ااإلرهـاب كم

 التـي تمـت     مكافحة اإلرهاب في العـراق    إستراتيجية  والتخطيط في مكتب مكافحة اإلرهاب       اإلستراتيجية

 بما فـي    ياتوقام كل من الخبراء والمشاركين على حد سواء بتقديم جملة من التوص           . الموافقة عليها مؤخرا  
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مكافحة بالدولية ذات الصلة     للصكوك   وتصديق العراق  ذلك توفير التدريب المتخصص للمسؤولين العراقيين     

 .رهابمكافحة اإلفي التشريعات العراقية المتعلقة باإلرهاب وإعادة النظر 
 

  يهـدف  مشروعذتنفيبدأت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق وبمشاركة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ب          .98

 حقوق  على صعيد تعميم   الدفاع والداخلية    تيمن خالل بناء قدرات وزار     إلى تعزيز سيادة القانون في العراق     

 اإلنسان الدوليـة    حقوق معاييربالقانون  إنفاذ  توعية موظفي   من خالل   ستراتيجياتها و إسياساتها و في  اإلنسان  

تدريباً أساسياً في مجال حقـوق اإلنـسان لمـسؤولي          روع   المش تضمني و . التعامل مع السكان المدنيين    عند

كتيبات التدريب التـي    وإعادة النظر في    الوزارة، وإدراج عنصر تدريب المدربين لمسؤولي وزراة الدفاع،         

 بعثة  كانتالتقرير  وقت كتابة هذا     وفي   .منظور حقوق اإلنسان  تستخدمها الوزارتين وتوجيهاتهما القائمة من      

 كـال   مع مـسؤولين يمثلـون     في مباحثات    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   مساعدة العراق مع    لاألمم المتحدة   

  .الجوانب الموضوعية واإلجرائية لمشروع التدريبحول الوزارتين 

  

 :القطاع الحكوميدعم 
 

 بوصفه الشريك ،مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان لمساعدة العراق بالتعاون  بعثة األمم المتحدةأقامت .99

رصد وتوثيق انتهاكات " عن أبريل/ نيسان13 – 7 في عمان للفترة من  تدريبية متخصصةدورة المنفذ،

 امرأة، يمثلون 13 بضمنهماإلنسان،  وزارة حقوق لثالث و ثالثون موظفا من"  واإلبالغ عنهاحقوق اإلنسان

 انتهاكات حقوق اإلنسان في رصد و يضطلعون المكاتب الميدانية للوزارة في جميع أنحاء العراق مختلف

المشاركين فهم  تعميق الوزارةوفقا لما طلبته التدريب األهداف الرئيسية لهذا وتضمنت . واإلبالغ عنها

 العملية في هم الدولية وتعزيز مهاراتوالمواثيقالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان و  اإلنسانمفاهيم حقوق ل

 .توثيق وكتابة التقاريرالرصد والمجال 
 

  بتنظيممايو/ أيار  في العراق خالل فلمساعدة العراق بالتعاون مع اليونيسي بعثة األمم المتحدة متقا .100

 ما يتعلق فيحقوق اإلنساناستغرقت خمسة أيام وكانت حول النهج المرتكز على دورة تدريبية متخصصة 

 مؤسسات الدولة التي  وغيرها من وزارة17 موظفاً يعملون في مجال إعداد البرامج لدى 25 لـ البرمجةب

 18للفترة من ان الدورة التي عقدت في عموشارك في .  وحكومة إقليم كردستان من حكومة العراقتمثل كالً

. إلقليم كردستان يالوطنالمجلس بغداد وو أمانة  من مكتب رئيس الوزراء مسؤولينمايو /  أيار 22إلى 

التي تهدف إلى باإلجراءات  ، من النساء نصفهمالذي كان ،تعريف المشاركينهو وكان الهدف الرئيسي 

كفاءة إلى زيادة اآلليات التي ترمي  ت الدورة علىكما ركز. إدماج مبادئ حقوق اإلنسان في مشاريع التنمية

 وكانت . أصحاب الحقوق وتمكينلحقوق لالمسؤولينبتوفير والمتعلقة الوزارات في تحديد الفجوات القائمة 

 . العراقيينللنظراءلعربية التي يتم تقديمها با األولى من نوعها الدورة التدريبيةهذه 

  

 :قطاع غير الحكوميالدعم 
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/  نيـسان    21 إلـى    16فترة من   للفي حلقة دراسية عقدت     المتحدة لمساعدة العراق    شاركت بعثة األمم     .101

  شـبكة   في إطار    ية من المحامي العراقيين الذين يعملون في مجال المساعدة القانون         22 لـ   انأبريل في عم

 الحلقة   وشملت .الحلقة الدراسية بإقامة  "  بونتي بير  أون"وقامت مجموعة غير حكومية تدعى      . العدالة للسجناء 

ومبادئ العدالة الجنائية والقانون الجنائي بما فـي        والقانون اإلنساني  الدولية    مقدمات لحقوق اإلنسان   الدراسية

لمـساعدة  للسجناء ومكتب خدمات المشاريع وبعثة األمم المتحدة  شبكة العدالة وقدمت . األحداثقضاء ذلك

 .خالت لهذه الحلقة الدراسيةا المد كافةومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسانالعراق 
 

بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة االنتقالية بوصفه الشريك        و    العراق ةالمتحدة لمساعد بعثة األمم   أقامت   .102

ان في الفترة   قضايا العدالة االنتقالية في عم    بالعمل المتخصصة    ضمن سلسلة ورش     ثالثةالورشة العمل   المنفذ  

قنوات المختلف الصحف و  صحفيا و إعالميا من      18المشاركون من   وتألف  . يونيو/  حزيران   5 إلى   3من  

ـ          وكان  . في العراق التلفزيونية   ة ومناقـشة  الهدف من ذلك هو تعريف المشاركين على مبادئ العدالة االنتقالي

كمـا  . ليبريا وسيراليون  و الجزائر و العدالة االنتقالية بما فيها المغرب    الحاالت التي طبقت فيها إستراتيجيات      

به وسائل اإلعالم في تغطية قضايا العدالة االنتقالية        تضطلع   الذي   الحيويحلقة العمل أيضا الدور     استكشفت  

 في تقديم تقارير عن قضايا      مالمهارات الالزمة لمساعدته  والمبادئ التوجيهية ذات الصلة وقدمت للمشاركين       

 .العدالة االنتقالية في السياق العراقي
 
 

 - نهايـــة التقرير- 


